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1. del

A - Bilanca odhodkov

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Opravljanje nalog na področjih železniškega, zračnega, pomorskega prometa, prometa po celinskih vodah in 
cestnega prometa, razen nadzora varnosti cestnega prometa ter naloge na področju prometne infrastrukture in 
žičniških naprav.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
Državni razvojni program
Enotni programski dokument
Proračunski memorandum
Nacionalni program izgradnje avtocest v RS
Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Za ureničevanje poslanstva je ključno doseganje sledečih ciljev: 

povečanje gospodarske učinkovitosti prometnega sistema,
- povečanje prometne varnosti, 

povečanje mobilnosti, 
zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

V skladu z Državnim razvojnim programom 2001-2006 so cilji programa prometna infrastruktura: dokončanje 
avtocestnega omrežja; vzdrževanje, modernizacija, rekonstrukcija in novogradnje državnega cestnega omrežja; 
novogradnje in modernizacija železniškega omrežja ter vzdrževanje javne železniške infrastrukture; modernizacija 
koprskega pristanišča, izvedba hidrografskih meritev slovenskega moija in izdaja pomorskih in elektronskih 
navigacijskih kart (ENC), vzpostavitev Vessel Traffic System (VTS) in izboljšanje infrastrukture na področju 
letalstva.

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

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa
1302 Cestna infrastruktura
1303 Železniški promet in infrastruktura
1304 Letalski promet in infrastruktura
1305 Vodni promet in infrastruktura

1301 - Urejanje in nadzor na področju prometa

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1301 Urejanje in nadzor na področju prometa zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo 
zakonskih in podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, mednarodnega sodelovanja in upravnega 
dela, ki se nanašajo na železniški, pomorski in zračni promet, na promet na notranjih vodah, na preldadalne storitve, 
na ceste in cestni promet, razen nadzorstva in urejanja prometa na cestah za vozila, na žičnice ter mednarodne 
odnose v prometu. Na področju inšpekcijskih služb pa se nadzoruje izvrševanje zakonov ter drugih predpisov, ki 
urejajo železniški, cestni in zračni promet, ceste, letališča ter obratovanje žičniških naprav. Glavni program pokriva 
naloge ožjega Ministrstva za promet, Prometnega inšpektorata RS ter del nalog Direkcije RS za ceste.

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

V skladu s Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije - SGRS so dejavniki za doseganje razvojnih ciljev Slovenije 
tudi nadaljevanje investiranja v gospodarsko infrastrukturo ter izvajanje prometne politike kot sestavine strukturne 
politike. Med cilji in ukrepi SGRS na področju vzpostavljanja učinkovite gospodarske infrastrukture sodijo reforme 
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za povečanje konkurence, investicije v gospodarsko infrastrukturo in upravljalska neodvisnost gospodarskih 
subjektov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni cilji (poleg splošnih pogojev za delovanje državnih organov) so:

zagotavljanje pogojev za izvajanje upravnih nalog ožjega Ministrstva za promet in Prometnega inšpektorata 
RS (plačna in kadrovska politika, zagotavljanje materialnih pogojev za delo) 
izvajanje gospodarske javne službe na področju avtobusnega linijskega prevoza potnikov 
zagotavljanje pogojev za bilateralno in multilateralno sodelovanje ter aktivnosti v mednarodnih 
organizacijah s področja prometa 
sodelovanje v delovnih telesih EU in NATO 
izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa kot podlago za pripravo zakonskih, strateških in 
razvojnih dokumentov 
nadaljevanje z delom na področju implementacije Prometne politike 
ugotavljanje možnosti privatnih sovlaganj 
izvajanje inšpekcijskega nadzora na področju prometa ter sodelovanje v mednarodnih in medresorskih 
akcijah 
zagotavljanje kakovosti v ožjem ministrstvu
priprava organizacijske, finančne, upravno-pravne, tehnične in informacijske osnove za izvedbo 
nacionalnega centra za upravljanje s prometom in informiranje udeležencev v prometu s končnim ciljem 
ustanovitve centra
vzpostavitev poenotenega sistema plačevanja prometnih storitev s pomočjo enotne (digitalne) e-prometne 
kartice (e-PK)

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2411 - Ministrstvo za promet 
13012401 Administracija 
13012403 Urejanje in nadzor na področju prometa 

2418 - Prometni inšpektorat RS 
13012402 Inšpekcijske službe

1302 - Cestna infrastruktura

/. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za razvoj in vzdrževanje državnih cest Določitev 
prednostnih nalog mora temeljiti na tehničnih, ekonomskih in okoljskih merilih.

Na glavnem programu se zagotavljajo tudi proračunska sredstva za graditev avtocest in cest, določenih v 
nacionalnem programu izgradnje avtocest v RS

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

DRŽAVNE CESTE

Strateški cilji na področju razvoja in vzdrževanja državnih cest so usklajeni s Strategijo gospodarskega razvoja 
Slovenije in Državnim razvojnim programom. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne 
infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti in zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti.

Ključne investicijske naloge na področju državne cestne infrastrukture so tako v obdobju od leta 2002 do 2006 
usmerjene v:

Preplastitve cest
Ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti
Sanacije plazov, brežin in obcestja
Ukrepe na premostitvenih objektih
Ureditve cest skozi naselja
Modernizacije cest
Križanja cest z železnico
Novogradnje cest 
Rekonstrukcije cest 
Obvoznice naselij

Strateški cilji dolgoročnega razvojnega programa za državne ceste so:
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omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito ter gospodarno notranjo 
povezavo na celotnem območju Slovenije z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih 
območij
omogočiti vključevanje Slovenije v mednarodno cestno omrežje

Strukturni cilji na področju cestne infrastrukture pa so:

Prednostno ohranjanje cestnega omrežja
Povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti
Zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje
Izboljševanje voznih pogojev
Racionalno določanje ukrepov, v vseh planskih fazah od načrtovanja do izvedbe 
Zagotavljanje oziroma povečevanje neposrednih ekonomskih učinkov prometa

AVTOCESTE

Za področje avtocest so dolgoročni strateški cilji opredeljeni v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji,in sicer:

Izgradnja avtocestnega omrežja, ki bo notranje povezovalo državo;
Povečanje varnosti udeležencev v cestnem prometu;
Zagotovitev povezave s širšim evropskim prostorom;
Spodbujanje gospodarskega razvoja države

Poleg osnovnih strateških ciljev pa ima izgradnja avtocestnega omrežja tudi naslednje dolgoročne strukturne cilje:

Zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih učinkov za promet;
Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje;
Omogočanje širših gospodarskih in družbenih koristi;
Ohranjanje že zgrajenega avtocestnega in ostalega cestnega omrežja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

DRŽAVNE CESTE

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2002-2003, indikatoiji in planirani rezultati na nivoju podprogramov so:

- ' Upravljati s 5849 km državnih cest, kar pomeni: skrbeti za posege v varovalni pas, za prometne ureditve in 
izvajati vse druge ukrepe za varstvo državnih cest in za zavarovanje prometa na njih
Z raspoložljivimi sredstvi glede na potrebe določene z zakonom o javnih cestah, pravilnikom o 
vzdrževalnih delih in zakonom o varnosti v cestnem prometu, zagotavljati primemo prevoznost cest in 
varnost prometa; sredstvom bo prilagojen okrnjen lemi program dela
V primeru hujših zimskih razmer od poprečnih bo potrebno omejevanje prometa zaradi nezagotavljanja 
prevoznosti predvsem nižjih kategorij državnih cest v skladu s pravilnikom o vrsti vzdrževalnih del na 
javnih cestah ter nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
Izvajati le minimalna dela na zalivanju reg in razpok, najnujnejša na vzdrževanju makadamskih cest, 
odvodnjavanju in manjših sanacijah zidov. To kratkoročno, predvsem ob večjih padavinah, pomeni, da 
bodo lahko povzročene velike škode na voziščih in prepustih in s tem dodatni stroški za sanacijo 
Izvajati dela na investicijah v skladu z že sklenjenimi pogodbami
Izvajati nekatera pripravljalna dela za investicije, da bi jih lahko izvajali v prihodnjih letih
V največji možni meri omiliti stanje zelo slabih vozišč s preplastitvami in obnovami
Izboljšati prometno varnost s sanacijami nevarnih točk in prehodov skozi naselja
Uvajati sodobne načine umitjanja prometa
Zgraditi oziroma pričeti z gradnjo najbolj nujnih obvoznic in drugih zahtevnejših rekonstrukcij na odsekih, 
kjer kapacitete cest in siceršnji nivo uslug ne ustreza predpisanemu

Na področjih homologacija lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme, homologacije vozil kot celote in na 
postopkih posamične odobritve vozil izvajati dela rutinsko v obsegu, ki ga zahteva trg.

AVTOCESTE

Cilji so opredeljeni v Odloku o letnem programu razvoja in vzdrževanja avtocest v RS.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2411 - Ministrstvo za promet
13022402 Sredstva za izgradnjo avtocest

2415 - Direkcija RS za ceste
13022401 Administracija
13022403 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
13022404 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
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1303 - Železniški promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne železniške infrastrukture, sredstva za 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo javne železniške infrastrukture, sredstva za prevozne storitve v javnem 
železniškem prometu ter sredstva za delovanje Javne agencije za železniški promet.

Glavni program zagotavlja proračunska sredstva za naloge, ki jih na podlagi Zakona o železniškem prometu 
organizira in opravlja Javna agencija za železniški promet.

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

Izhajajoč iz Zakona o železniškem prometu se dejavnost za področje železniškega prometa in infrastrukture deli na 
dva sklopa: javna železniška infrastruktura ter javne gospodarske službe.

Javna železniška infrastruktura

Javna železniška infrastruktura obsega objekte in naprave železniške infrastrukture (zemljišča, tiri, 
telekomunikacijske in signalnovarnostne naprave, elektroenergetski objekti). Objekti in naprave železniške 
infrastrukture so v lasti države. Glavne naloge na tem področju so določitev nalog vzdrževanja, po obsegu in vrstah 
del in načrtovanje finančnih sredstev za financiranje vzdrževanja. Naloge vzdrževanja pa se podaljšujejo v izvajanje 
investicij, to je modernizacije in gradnje novih objektov in naprav na obstoječih železniških tirih in nove investicije.

Načrtovanje, organiziranje in financiranje služb (pravnih oseb) za izvajanje javnih gospodarskih služb, ki so v 
prometnem podsistemu železniški promet smiselno organizirane znotraj treh dejavnosti kot javne gospodarske 
službe:

javna gospodarska služba vzdrževanje objektov in naprav javne železniške infrastrukture
javna gospodarska služba vodenje železniškega prometa (operativni postopki, ki se nanašajo na varno 
odvijanje železniškega prometa)
javna gospodarska služba potniški notranji železniški promet

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Lemi cilji so določeni v Programu dela in finančnem načrtu Javne agencije za železniški promet. Predlog finančnega 
načrta javne agencije se posreduje Ministrstvu za finance do 10.9. tekočega leta (16. člen Uredbe o podlagah in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna - Ur.LRS št. 45/02).

V skladu z Zakonom o javnih financah (4. člen ZJF Ur.l.RS št. 79/99) morajo posredni proračunski uporabniki 60 
dneh po sprejetju državnega proračuna uskladiti svoj finančni načrt; če se v pretežnem delu financirajo iz 
proračunskih sredstev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2411 - Ministrstvo za promet
13032406 Javne službe v železniškem prometu
13032407 Investicijske dejavnosti na železniški infrastrukturi

1304 - Letalski promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje, uporabo, gradnjo in vzdrževanje opreme, objektov in merilnih 
naprav za vodenje zračnega prometa, sredstva za šolanje kontrolorjev letenja, sredstva za tehnično varovanje naprav 
in objekotv kontrole letenja,zagotavljanje upravnostrokovnih pogojev za varen, reden in nemoten zračni promet, 
urejanje prevoza v zračnem prometu, zagotavljanje določenih tržnih pogojev, mednarodno sodelovanje, upravljanje 
stvarnega premoženja države ter sredstva za administracijo.

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

Najpomembnejši dolgoročni cilj so:

zagotavljanje varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega prometa,
povečanje propustnosti zračnega prostora, 
zagotavljanje mednarodnih standardov in predpisov 
ločevanje (zahtave EU) storitvenih in regulatomih dejavnosti (npr. Izločitev sektorja za vodenje zračnega 
prometa in ustanovitev podjetja Družba za kontrolo zračnega prometa).
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- Po sprejetju zakona o navigacijskih službah zračnega prometa se predvideva ustanovitev javne podjetja, ki 
bo:
opravljalo naloge povezane z delovanjem služb zračnega prometa, služb letalskih informacij, in služb 
letalskih komunikacij
sodelovalo pri pripravi strokovnih podlag za izdajo predpisov s področja služb

- sodelovalo pri izdelavi izvedenskih mnenj in strokovnih gradiv s področja navigacijskih služb zračnega 
prometa
opravljalo tehnične kontrole in izvedenska dela s svojega delovnega področja za potrebe vodenja upravnih 
postopkov s področja pristojnosti ministrstva
opravljalo druge naloge kot bodo izhajale iz zakona o navigacijskih službah zračnega prometa, akta o 
ustanovitvi, ipd.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Poglavitni letni cilji so:

zagotavljanje varnosti in rednosti zračnega prometa
- nemoteno delovanje Uprave za civilno letalstvo ter Urada za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov 

izpolnjevanje obveznosti do mednarodnih organizacij
šolanje in usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa in ostalega letalskega osebja 
modernizacija in nadgradnje sistemov za vodenje zračnega prometa in letalskih telekomunikacijskih 
sistemov
nakup opreme in prevoznih sredstev za vzdrževanje sistemov in naprav

- postavitev VHF komunikacijskega sistema 8,33
zastopanje in sodelovanje Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah s področja zračnega prometa. 
Aktivno smo vključeni v projekte, ki jih delno financira Eurocontrol za države članice (EAD, ARTAS, e- 
AIP, RADNET)
eden od pomembnejših mednarodnih projektov, ki poteka v okviru Eurocontrola, je tudi vzpostavitev 
skupnega centra za vodenje zračnega prometa osmih držav v tem delu Evrope

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2411 - Ministrstvo za promet
13042405 Preiskovalni organ v letalskem prometu

2413 - Uprava RS za civilno letalstvo
13042401 Administracija
13042402 Vodenje zračnega prometa
13042404 Letališča in letališka infrastruktura

1305 - Vodni promet in infrastruktura-

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za nadzor in varnost pomorskega prometa, sredstva za pristaniško infrastrukturo 
ter sredstva za hidrografijo in kartografijo. Sem sodijo specifični materialni stroški, ki izvirajo iz opravljanja 
nadzora in varnosti pomorskega prometa (reševanje in nadzor na morju).

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

Cilji glavnega programa so:

zagotavljanje varnosti človeškega življenja na morju, plovnih objektov in plovnih poti ter preprečevanje 
onesnaževanja morja
spodbujanje razvoja pomorskega in prometnega šolstva ter podpora razvoj znanstveno raziskovalnega dela 
v zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi
izvajanje določil STCW konvencije (Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje, izdajanje 
spričeval in ladijsko stražaijenje pomorščakov)
izvajanje hidrografskih meritev, vzdrževanja hidrografskih podatkov ter izdelave in vzdrževanja pomorskih 
kart.
pospeševanje razvoja koprskega pristanišča
implementacijo raznih pomorskih predpisov in konvencij v nacionalne predpise 
vzpostavitev in razvoj lokalnega in regionalnega pomorskega potniškega prometa

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Med pomembnejše letne cilje uvrščamo:

vodenje slovenskega ladijskega registra 
izvajanje strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici 
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izvajanje izpitov za voditelja čolna in preizkuse znanja
opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem zakonskih določb, ki urejajo varnost plovbe ter 
predpisov, izdanih na njihovi podlagi
izvajanje hidrografskih meritev in izdelava ter vzdrževanje kartografskih podatkov 
podpora delu Srednje šole za pomorstvo in Fakulteti za pomorstvo in promet 
investicije v razvoj koprskega pristanišča

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2411 - Ministrstvo za promet
13052404 Hidrografija in kartografija

2412 - Uprava RS za pomorstvo
13052401 Administracija
13052402 Nadzor in varnost pomorskega prometa
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SPU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

24 MINISTRSTVO ZA PROMET

Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt predloga Indeks

SPU/PPP/GPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005
d) (2) 0) (4) (5H3M1)

124 ^MINISTRSTVO ZA PROMET ~i|| 106.200.285 J) loo, oo| r 107.115.719 |1~ 100, ooj P 100,9)

13 PROMET. PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

106.200.286 100,00 107.115.719 100.00 100.9

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa 2.760.745 2,60 2.816.079 2,63 102,0

1302 Cestna infrastruktura 68.570.244 64,57 70.641.780 65,95 103,0

1303 Železniški promet in infrastruktura 32.254.146 30,37 30.998.247 28,94 96,1

1304 Letalski promet in infrastruktura 2.139.603 2,01 2.179.319 2,03 101,9

1305 Vodni promet in infrastruktura 475.548 0,45 480.294 0,45 101,0
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2005

24 MINISTRSTVO ZA PROMET________________________________________________ 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) (5H3V(D

|24 (MINISTRSTVO ZA PROMET “(1 5.240.0001 1 100,00( [■ «II 100,001 r o,o(

13 PROMET. PROMETNA 5.240.000 100,00 0 00
INFRASTRUKTURA IN ■
KOMUNIKACIJE

1303 Železniški promet in infrastruktura 5.000.000 95,42 0 0,0

1304 Letalski promet in infrastruktura 240.000 4,58 0 - 0,0
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2. del

A - Bilanca odhodkov

13012401 - Administracija

1. Opis podprograma

Znotraj podprograma se zagotavljajo sredstva za delo organa (plače, materialne stroške, tekoče vzdrževanje, 
strokovno izobraževanje zaposlenih, sodelovanje in zastopanje Slovenije v mednarodnih organizacijah in institucijah 
EU s področja prometa, priprava strokovnih podlag za zakonske in podzakonske akte s področja prometa, 
koordinacija dela organov v sestavi, reševanje upravnih postopkov) ter investicije in investicijsko vzdrževanje 
(informatizacija ministrstva, vzdrževanje in obnova voznega parka, prostorov in opreme).

2. Pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o državni upravi
Zakon o upravnem postopku

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za izvajanje nalog ministrstva, sodelovanje v mednarodnih, 
meddržavnih in medresorskih delovnih skupinah, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih z namenom 
učinkovitega dela na področju prometa (konference, seminaiji, delavnice, twinningi), priprava zakonskih in 
podzakonskih aktov s področja prometa v skladu z zakonodajo EU, uvajanje e-poslovanja v javni upravi in uspešna 
koordinacija dela organov v sestavi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni cilji so:

uspešno izvajanje nalog ministrstva 
zastopanje, sodelovanje in delo v mednarodnih organizacijah s področja prometa 
uspešna koordinacija dela organov v sestavi 
priprava zakonskih in podzakonskih aktov 
informatizacija ministrstva 
izvajanje načrta izobraževanja

3021 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za promet je sredstva za plače planiralo v skladu z izhodišči Vlade RS za leto 2005. Sredstva na 
postavki plače so planirana v okvirih možnosti ministrstva ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih 
proračunskih postavkah.

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

Proračunski priročnik 2004 - 2005
Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov (Uradni list RS, št: 63/03) 
četrta alineja 6. točke sklepa Vlade RS, št. 400-2/2003-1 z dne 21.7.2003 
sklep Vlade RS, št.: 101-3/2003 z dne 22.5.2003 (Skupni kadrovski načrt za leto 2003)

3345 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se črpajo: sredstva za blago in storitve: pisarniški in čistilni material, storitve varovanja zgradb in 
prostorov, založniške in tiskarske storitve, prevajalske, oglaševalske, računalniške in računovodske storitve, 
komuniciranje z javnostmi, sredstva za reprezentanco; sredstva za električno energijo, ogrevanje, komunalne 
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storitve, telefonske storitve, poštnina in kurirske storitve; prevozni stroški in storitve: gorivo, vzdrževanje, 
nadomestni deli, najem in registracija vozil; izdatki za službena potovanja; tekoče vzdrževanje: poslovnih objektov, 
komunikacijske opreme in računalnikov; najemnine poslovnih objektov, računalniške in programske opreme; kazni 
in odškodnine; stroški konferenc in seminarjev, sredstva za avtorske honorarje, pogodbeno in Študentsko delo, delo 
komisij, strokovno izobraževanje zaposlenih, sredstva za bančne storitve.

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

Realizacija v preteklih letih z upoštevanjem posameznih načrtov (načrt izobraževanja, sistem kakovosti, načrt 
službenih potovanj).

3. Planirani indikatorji

Priprava in izvajanje Načrta izobraževanja za leto 2004 po sklopih:

Strokovni izpiti;
Pisarniško poslovanje;
Jeziki (individualni in skupinski tečaji);
Javna naročila;
Vodenje projektov;
Varstvo pri delu;
Seminarji v zvezi s seznanitvijo in predstavitvami novosti nove zakonodaje;
Tečaji s področja računalništva;

- Vsebine iz organizacijske kulture;
Izobraževanje ob delu
Ostala izobraževanja

Sistem kakovosti (delovanje Ministrstva za promet v skladu z ISO 9001:2000):

Zunanja lema presoja
Notranja presoja
Izobraževanje notranjih presojevalcev
Novosti na področju sistemov vodenja kakovosti 
Tekoče vzdrževanje sistema vodenja kakovosti

Sodelovanje in delo v mednarodnih organizacijah s področja prometa. Delo v multilateralnih in bilateralnih 
komisijah s področja prometa.

Vodenje pritožbenih postopkov v zvezi s pritožbami zoper odločbe Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne 
zbornice Slovenije, odločbe Direkcije RS za ceste ter odločbe in sklepe Prometnega inšpektorata RS.

2899 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi voznega parka, pisarniškega pohištva in opreme, informacijske opreme, opreme za 
tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske opreme ter napeljav.

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

Načrt nabav in gradenj Vlade RS
Sklep Vlade RS za razvoj in obvezno uporabo SPIS 6
Strategija razvoja javne uprave

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za investicije manjših vrednosti, ki se jih ne obravnava kot investicijske projekte, 
temveč kot trajne naloge (Proračunski priročnik 2004-2005, Načrt razvojnih programov), ki so potrebne za 
ohranjanje obstoječih kapacitet Naloge so usklajene z Načrtom nabav in gradenj. Enoletni investicijski projekt 
združuje več nalog:

obnova in vzdrževanje voznega parka
povečanje in adaptacija prostorskih in pisarniških kapacitet ministrstva 
informatizacija ministrstva

4. Planirani indikatorji

Obnova in vzdrževanje voznega parka:

nabava dveh avtomobilov ter vzdrževanje tekočega voznega parka in opreme

Informatizacija ministrstva

Strojna opreme:
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zamenjava datotečnega strežnika
menjava 30 računalniških delovnih postaj
zamenjava dveh skenimih postaj z enim skenerjem
menjava petih prenosnih računalnikov
dodatna posodobitev namiznih pisarniških tiskalnikov, dodatna namestitev omrežnih stikal 
nadgradnja računalniških delovnih postaj

Programska oprema:

potrebna nadgradnja programske opreme na strežnikih in dodatna specifična programska oprema za potrebe 
uporabnikov (Acrobat Writer)

13012403 - Urejanje in nadzor na področju prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema projekte in aktivnosti, ki zagotavljajo študije o izvedljivosti projektov in projektno 
dokumentacijo, pripravo strateških in razvojnih dokumentov, ugotavljajo strokovne podlage o upravičenosti izvedbe 
projektov s področja prometa, članstvo v mednarodnih organizacijah s področja prometa in pogoje za izvajanje 
gospodarske javne službe v avtobusnem linijskem prometu.

2. Pravne podlage

Zakon o prevozih v cestnem prometu
Uredba o višini, časovnih obdobjih ter načinu dodelitve začasne subvencije avtobusnim prevoznikom, ki opravljajo 
javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu
Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
Zakon o javnih cestah
Zakon o železniškem prometu
Nacionalni program razvoja Slovenske železniške infrastrukture
Zakon o letalstvu
Pomorski zakonik

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izhajajoč iz Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, Državnega razvojnega programa, Predpristopnega 
ekonomskega program, Projektne naloge za pripravo prometne politike in določil mednarodnih sporazumov so 
dolgoročni cilji podprograma:

optimatizacija izkoriščenosti obstoječe prometne infrastrukture in mobilnih sredstev 
povečana varnost vseh udeležencev v prometu ter varovanje okolja in zdravja 
zagotavljanjem pogojev za nemoteno sodelovanje Slovenije v mednarodnih organizacijah s področja 
prometa;
povečanjem sodelovanja javnega in privatnega sektoija in večjo gospodarnostjo
povečanje konkurence in upravljalska neodvisnost gospodarskih subjektov oz. javnih podjetij (SŽ, DARS, 
-)
sodelovanje in nadzor z nad izvajalci javnih pooblastil (GZS, OZS)
zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gospodarske službe za javni linijski avtobusni promet

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji so:

zastopanje, sodelovanje in delo v mednarodnih organizacijah s področja prometa
izdelava strokovno razvojnih nalog na podlagi plana prioritetnih nalog
priprava dokumentov za izvajanja Prometne politike
izvajanje koncesij za vzdrževanje državnih cest v okviru javno-privatnega partnerstva
izvajanje projekta Logistični centri (center za upravljanje s prometom,Poenotenje plačevanja storitev v 
prometu v RS)
izvajanje koncesij na področju javnega avtobusnega linijskega prevoza potnikov

1569 - Članstvo v mednarodnih organizacijah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za promet v okviru svojih pristojnosti opravlja zunanje zadeve na področju prometa. Podlaga za to so 
številne dvostranske in večstranske mednarodne pogodbe s področja prometa in z njim povezanih področij.

Ministrstvo za promet sodeluje v delu ter delovnih telesih sledečih mednarodnih organizacij:

OECD - Organisation for Economie Co-operation and Development (članarina CEMT);
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OTEF - Organisation Intergouvemementale pour les transports international^ ferroviaires,
TER - Trans European Railway (področje železnic);
ICAO - International Civil Aviation Organization,
ECAC - European Civil Aviation Conference,
JAA - Joint Aviation Authorities (področje zračnega prometa);
EUROCONTROL - Evropska organizacija za varnost zračne plovbe
IMO - International Maritime Organization,
EHO - International Maritime Organisation,
Pariški memorandum (področje pomorskega prometa),
ERTICOITS - Intelligent Transport System and Services,
TEM - 'Transevropska cesta sever-jug'

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

Letne članarine kot jih določijo mednarodne institucije s področja prometa.

2277 - Izgradnja logističnih centrov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava organizacijske, finančne, upravno-pravne, tehnične in informacijske osnove za izvedbo nacionalnega centra 
za upravljanje s prometom in informiranje udeležencev v prometu. Končni cilj je realizacija in ustanovitev centra.

Priprava in vzpostavitev sistema poenotenega sistema plačevanja prometnih storitev s pomočjo enotne (digitalne) e- 
prometne kartice (e-PK). Pod pojmom e-prometne kartice razumemo elektronski način plačevanja vseh storitev v 
prometu (cestnine, parkirnine, vozne karte v javnem potniškem, železniškem prometu itn.,). Kot plačilni medij se je 
za e-PK v EU in v svetu uveljavila tehnologija brezkontaktnih pametnih (smart) kartic v sldadu z mednarodnim ISO 
14443 standardom.

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

Osnove za kalkulacije so primerljive študije v EU (ocena stroškov/strokovnjaka/dan). Plačilo se izvaja po zaključku 
posamezne faze projekta.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izvajajo aktivnosti v dveh sklopih, in sicer:

1. Nacionalni center za upravljanje s prometom

Obstoječi sistem upravljanja in informiranje ne more ponuditi celovite in pravočasne informacije ponudnikom 
storitev ali končnemu uporabniku. Cilj so:

Ustvariti skupno delovno okolje za upravljanje in nadzor kompleksnih situacij in dogodkov v prometu 
(strukturiranje dogodkov);
Izboljšati komunikacijo (arhitektura CUP mora pripraviti ustrezen komunikacijski okvir bodočega 
sistema) med upravljalci in uporabniki infrastrukture;
Ustvariti okolje za odločanje in ukrepanje v prometu “v realnem času”;
Z združitvijo znanja in izkušenj (multidisciplinamost: prometni analitiki, meteorologi, medijski 
strokovnjaki, policaji itn) narediti kvalitativen skok v cestnem prometu in širše;
Ustvariti osnovo za nove sisteme, projekte in aplikacije kot rešitve za zastavljene cilje prometne politike 
v RS.

2. Poenotenje plačevanja storitev v prometu v RS

V Sloveniji še ni pripravljen koncepta za združitev različnih plačilnih storitev v prometu v enoten elektronski 
sistem. Zakon o prevozih v cestnem prometu tudi določa uvedbo enotne vozovnice kot pogoj za pridobitev 
koncesij za prevoznike v JPP.

Poleg poenotenja plačilnega sredstva bo potrebno predvideti tudi za ustrezno organizacijsko in informacijsko 
zasnovo bodočega centra za "kliring".

Projekt mora strokovni in najširši javnosti predstaviti prednosti, ki jih poenotenje plačevanja za storitve v 
prometu prinaša v smislu multimodalnega trga prometnih storitev (npr. popusti, stimulacije) in v smislu 
zagotavljanja transparentnih vhodnih podatkov za podeljevanje državnih subvencij v javnem prometu. Cilj 
projekta je opredeliti tehnične, organizacijske in finančne parametre za uvedbo enotne vozovnice in enotnega 
centra za finančni kliring.

4. Planirani indikatorji

Izvajanje 3.faze Nacionalnega centra za upravljanje s prometom ter nadaljevanje 2.faze Poenotenja plačevanja 
storitev v prometu v RS.
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2276 - Privatna sovlaganja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N letu 2005 bodo sredstva na tej postavki namenjena izvajanju nadzora in spremljanju izvajanja podeljenih koncesij.

2275 - Prometna politika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi potijene vizije prometne politike se bodo financirale aktivnosti za izdelavo strategijo prometne politike 
ter učinkovito spremljanje vplivov posameznih ukrepov prometne politike.

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

Osnove za kalkulacije so primerljive študije iz preteklih let.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Strategija prometne politike bo opredeljevala možnosti doseganja posameznih ciljev po posameznih področjih iz 
vizije prometne politike na osnovi ovrednotenih ukrepov. Istočasno bodo variantni ovrednoteni ukrepi omogočali 
predviden razvoj posameznega prometnega podsistema ali prometnega sistema kot celote, glede na intenzivnost 
uveljavljanja posameznega ukrepa prometne politike.

4. Planirani indikatorji

Učinkovito spremljanje vplivov posameznih ukrepov prometne politike pogojuje trajno angažiranje sredstev za 
uvajanje orodij in programov, kvalitetne spremljave in analize uveljavljenih ukrepov prometne politike.

5498 - Strokovno razvojne naloge

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za strokovno razvojne naloge s področja prometa so namenjena financiranju priprave študij, analiz ter 
strokovno razvojnih nalog s področja prometa in za strokovne podlage za pripravo nacionalnih programov in 
podzakonskih predpisov na področju cest in cestnega prometa, železnic in železniškega prometa, zračnega prometa, 
pomorskega prometa, prometne politike in mednarodnih odnosov in žičnic.

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

Ministrstvo financira strokovno razvojne naloge na podlagi plana prioritetnih nalog. Kriteriji za uvrstitev v plan so: 
pomembnost naloge za izvršitev obveznosti izhajajočih iz zakona, pomen naloge za načrtovanje in razvoj enega ali 
več področij ministrstva, sofinanciranje iz drugih virov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2004 bo ministrstvo iz postavke strokovno razvojnih nalog financiralo naloge s področja cest, cestnega 
prometa, železnic, letalstva, pomorstva in prometne politike.

4. Planirani indikatorji

Število izdelanih nalog.

13022402 - Sredstva za izgradnjo avtocest

1. Opis podprograma

Graditev avtocest in cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v RS:

- predhodna dela, izdelava investicijskih programov ter projektne dokumentacije, odkupi zemljišč, gradnja, 
predaja prometu, izvajanje zaključnih del;-
vzdrževanje avtocest: redno vzdrževanje, obnova vozišč, objektov in opreme, naložbe v osnovna sredstva 
avtocest;-
upravljanje avtocest: pobiranje cestnine, povračil in drugih prilivov;
sofinanciranje velikih infrastrukturnih projektov skupaj s sredstvi Kohezijskega sklada, ki ležijo na TEN-T 
koridorjih in imajo velik vpliv na izboljšanje stanja infrastruture v državi.

2. Pravne podlage

Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. 1. RS št. 13/96 in 41/98), •
Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, (Ur. 1. RS št. 57/93),-
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Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. 1. RS št 57/98 in 18/2002).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji so opredeljeni v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.

zagotovitev ustrezne notranje povezanosti države,- 
izboljšanje prometne varnosti,-

- zagotovitev povezave s širšim evropskim prostorom,- 
spodbujanje gospodarskega razvoja države,-
zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih učinkov za promet,- 
zmanjšanje negativnih prometnih vplivov na okolje,- 
omogočanje širših gospodarskih in družbenih koristi,- 
ohranjanje že zgrajenega avtocestnega in ostalega cestnega omrežja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Odseki, ki bodo predani prometu:

Trojane - Blagovica
Klanec - Socerb
Socerb - Srmin
Obvoznica Pragersko 
Bencinski servis Cikava 
Državna cesta Zahodna obvoznica Maribor: Erjavčeva ulica - Proletarskih brigad

Odseki, na katerih se bo gradnja nadaljevala:

Cogetinci - Vučja vas
Pesnica - Zrkovska cesta
Razdrto - Vipava: Rebemice 
Peračica - Podtabor 
Šentvid - Koseze 
Hrastje - LeŠnica

Odseki, na katerih je predviden začetek gradnje:

Lendava - Pince: I. faza 
Priključek Ljubečna 
Navezava na Luko Koper: I. faza 
Srmin - Škofije od km 0,00 do km 1,66 
Stanežiče - Brod 
Pluska - Ponikve 
Ponikve - Hrastje 
Lešnica - Kronovo 
Hajdina - Ptuj
Državna cesta Koper - Šmarje - Dragonja: Slavček - Tomos

3982 - Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko proračunske postavke se zagotavljajo sredstva proračuna za graditev avtocest in cest določenih v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v RS.

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

Izračuni Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS in resolucije o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (NPIA RS). Proračunski memorandum in makroekonomski okvir za obdobje 2004-2007.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

organiziranje in vodenje predhodnih del, priprave in izdelave investicijskih programov ter projektne 
dokumentacije, odkupov zemljišč in nepremičnin za odseke, ki se bodo pričeli graditi po letu 2005; 
organiziranje in vodenje graditve avtocestnih odsekov, katerih gradnja se v letu 2005 začenja, nadaljuje ali 
zaključuje;
organiziranje in vodenje zaključnih del na avtocestah;

- izvajanje programa navezovalnih in razbremenilnih cest;
organiziranje in vodenje rednega vzdrževanja, obnavljanja vozišč, objektov in opreme ter naložb v osnovna 
sredstva;
organiziranje in vodenje dejavnosti pobiranja cestnine, povračil in drugih prilivov;
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izvajanje finančnega inženiringa: zagotavljanje virov ter planiranje in zagotavljanje likvidnosti.

4. Planirani indikatorji

Letni izvedbeni cilji podprograma.

2103 - Avtocestni program - Kohezija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje velikih infrastrukturnih projektov skupaj s sredstvi Kohezijskega sklada, ki ležijo na TEN-T 
koridorjih in imajo velik vpliv na izboljšanje stanja infrastruture v državi.

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

Podlago za črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada predstavlja Referenčni okvir za kohezijski sklad za področje 
transporta, v katerem so predstavljeni projekti s področja železnic, avtocest in pomorstva.

Raspoložljivi finančni paket za projekte v obdobju 2004-2006 določen v Proračunskem priročniku 2004-2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Prioriteta na področju cest je dograditev avtocestnega križa. Vsi projekti predlagani za sofinanciranje iz 
kohezijskega sklada ležijo na X. Koridorju (Avtocesta na V. koridorju od Kopra do Maribora bo dograjena v letu 
2004, odsek Maribor - Pince pa je predlagan za sofinanciranje iz sklada TEN - T):

Dolenjski krak: Odsek Korenitka - Kronovo (30km)
Gorenjski krak: Odseka Vrba - Peračica - Podtabor (12,4 km) in Šentvid - Koseze (2 km).

Z dograditvijo avtocestnega križa bodo odpravljena ozka grla in izboljšana bo pretočnost prometa, kar bo omogočilo 
višjo gospodarsko rast in skladen regionalni razvoj.

4. Planirani indikatorji

Izvedba projektov na avtocestnem križu, ki so predlagani za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada.

13032406 - Javne službe v železniškem prometu

1. Opis podprograma

Zagotavljanje proračunskih sredstev za izvajanje javnih gospodarskih služb vodenja železniškega prometa in 
tekočega vzdrževanja železniške infrastrukture, zavarovalnih premij za javno železniško infrastrukturo, rednega 
vzdrževanje potniški postaj ter izvajanja prometne politike (sofinanciranje potniškega in kombiniranega 
železniškega prometa).

2. Pravne podlage

■ Zakon o železniškem prometu (Zzelp)
- Zakon o dopolnitvi zakona o železniškem prometu

Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture
Predlog sprememb in dopolnitev Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture 
Državni razvojni program RS 2001 - 2006
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Podzakonski predpisi, sprejeti na osnovi Zzelp
Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu

3. Dolgoročni cilji podprograma

Nemoteno odvijanje javnih gospodarskih služb.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Načrtovani rezultati so določeni v Programu dela in finančnem načrtu Agencije za železniški promet za leto 2004.

2110 - Izvajanje prometne politike

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Transfer proračunskih sredstev Agenciji za železniški promet za zagotavljanje sredstev izvajanja prometne politike.

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

Program dela in finančni načrt Agencije za železniški promet za leto 2005.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ptevazne storitve se subvencionirajo v skladu z Zakonom o železniškem prometu in na podlagi podzakonskih aktov. 
Osnova za izračun višine subvencije je razlika med tržno in dejansko ceno storitve prevoza.

4. Planirani indikatorji

Načrtovani rezultati so določeni v Programu dela in finančnem načrtu Agencije za železniški promet za leto 2005.

2105 - Javna agencija za železniški promet

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje izvajanje nalog zaposlenih v Agenciji za železniši promet.

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

Program dela in finančni načrt Agencije za železniški promet za leto 2005.

3. Planirani indikatorji

Izdelane strokovno razvojne naloge, ki se bodo uporabile za izdelavo normativov vzdrževanja, študije razvoja javne 
železniške infrastrukture (veza Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture) in študije glede 
alternativnih virov financiranja javne železniške infrastrukture,

financiranj e stroškov dela, materialnih in drugih stroškov j avne agencij e

2111 - Kadrovska sanacija SŽ d.d.

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vlada Republike Slovenije zagotavlja Holdingu Slovenske železnice ustrezen del potrebnih sredstev za kadrovsko 
prestrukturiranje, reševanje presežnih delavcev, prekvalifikacije, dokvalifikacije, kar izhaja iz analize kadrovske 
usposobljenosti v okviru analize kolektivne pogodbe - na podlagi programa kadrovskega prestrukturiranja, ki ga 
pripravlja uprava Slovenskih železnic

2109 - Redno vzdrževanje potniških postaj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje potniških postaj.

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

Program dela in finančni načrt Agencije za železniški promet za leto 2004 ter podatki pooblaščenega upravljalca 
(Slovenske železnice).

3. Planirani indikatorji

Načrtovani rezultati so določeni v Programu dela in finančnem načrtu Agencije za železniški promet za leto 2004

2108 - Tekoče vzdrževanje železniške infrastrukture

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za izvajanje javne gospodarske službe tekočega vzdrževanja železniške infrastrukture.

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

Program dela in finančni načrt Agencije za železniški promet za leto 2004 ter pogodba med AŽP in pooblaščenim 
upravljavcem (Slovenske železnice) na načine, ki omogočajo samo tekoče vzdrževanje objektov in naprav javne 
železniške infrastrukture ter zamenjavo tehnično in tehnološko dotrajanih delov železniškega sistema.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Glavni letni cilji pri izvajanju nalog tekočega vzdrževanja javne železniške infrastrukture so: 

upravljanje z objekti in napravami javne železniške infrastrukture na skupni dolžini 1.557 km tirov 
zagotavljanje takšnega stanja signalno - varnostnih železniških naprav, daje omogočeno hitro, racionalno in 
varno izvajanje železniškega prometa 
izvajanje nadzora nad delovanjem telekomunikacijskih naprav 
zagotavljanje stabilnega delovanja elektroenergetskih naprav (nemoten prenos električne energije izjavnega 
distribucijskega omrežja do električnih vlečnih vozil in za druge namene)
v skladu s finančnimi možnostmi izvajanje Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške 
infrastrukture
vzdrževanje opreme, kije potrebna za zavarovanje cestnih prehodov
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4. Planirani indikatorji

Načrtovani rezultati so določeni v Programu dela in finančnem načrtu Agencije za železniški promet za leto 2004.

2106 - Vodenje železniškega prometa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za izvajanje javne gospodarske službe vodenja železniškega prometa.

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

Program dela in finančni načrt Agencije za železniški promet za leto 2004 ter pogodba med AŽP in pooblaščenim 
upravljavcem (Slovenske železnice).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Operativne naloge na javni železniški infrastrukturi, ki zagotavljajo nemoten in varen železniški promet (šef postaje, 
operativni pomočnik, vlakovni odpravnik, vlakovodja, premikač).

4. Planirani indikatorji

Vodenje železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi obsega predvsem:

vodenje prometa vlakov (priprava kretnic za odhod vlaka v določeno oziroma izbrano smer, znak za odhod 
in prihod vlaka, organiziranje oziroma postavljanje vozne poti)

• usklajevanje voznih redov prevoznikov, usklajevanje voznih redov s tujimi železniški upravami, priprava 
predloga voznega reda in izvajanje potrjenega voznega reda 
izvajanje tehnoloških procesov dela na prometnih mestih
koordinacija dela med različnimi službami, ki so udeležene pri izvajanju železniškega prometa, tako 
potniškega železniškega prometa kot tovornega

2101 - Zavarovalne premije za javno železniško infrastrukturo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje proračunskih sredstev za izvajanje javnih gospodarskih služb vodenja železniškega prometa in 
tekočega vzdrževanja železniške infrastrukture ter zavarovalnih premij za javno železniško infrastrukturo.

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

Program dela in finančni načrt Agencije za železniški promet za leto 2004.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zavarovalne premije javne železniške infrastrukture: s prenosom javne železniške infrastrukture v lastništvo države 
je v pristojnosti Agencije financiranje zavarovalnih premij za objekte in naprave javne železniške infrastrukture.

Vodenje železniškega prometa: finančna sredstva so namenjena financiranju stroškov dela za vse tiste operativne 
naloge na javni železniški infrastrukturi, ki zagotavljajo nemoten in varen železniški promet (šef postaje, operativni 
pomočnik, vlakovni odpravnik, vlakovodja, premikač).

Tekoče vzdrževanje železniške infrastrukture: glavni letni izvedbeni cilji pri izvajanju nalog tekočega vzdrževanja 
javne železniške infrastrukture so:

upravljanje z objekti in napravami javne železniške infrastrukture na skupni dolžini 1.557 km tirov 
zagotavljanje takšnega stanja signalno - varnostnih železniških naprav, daje omogočeno hitro, racionalno in 
varno izvajanje železniškega prometa 
izvajanje nadzora nad delovanjem telekomunikacijskih naprav 
zagotavljanje stabilnega delovanja elektroenergetskih naprav (nemoten prenos električne energije izjavnega 
distribucijskega omrežja do električnih vlečnih vozil in za druge namene)
v skladu s finančnimi možnostmi izvajanje Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške 
infrastrukture
vzdrževanje opreme, kije potrebna za zavarovanje cestnih prehodov

4. Planirani indikatorji

Načrtovani rezultati so določeni v Programu dela in finančnem načrtu Agencije za železniški promet za leto 2004.
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13032407 - Investicijske dejavnosti na železniški infrastrukturi 

2104 - Železniški program - Kohezija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje velikih infrastrukturnih projektov skupaj s sredstvi Kohezijskega sklada, ki ležijo na TEN-T 
koridorjih in imajo velik vpliv na izboljšanje stanja infrastruture v državi.

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

Podlago za črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada predstavlja Referenčni okvir za kohezijski sklad za področje 
transporta, v katerem so predstavljeni projekti s področja železnic, avtocest in pomorstva.

Raspoložljivi finančni paket za projekte v obdobju 2004-2006 določen v Proračunskem priročniku 2004-2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Predlagane investicije v železniško infrastrukturo bodo zagotovile takšno kvaliteto železniške infrastrukture, ki bo 
omogočila učinkovit in zanesljiv transport vzdolž TEN - T koridorjev. Predlagani projekti predstavljajo izboljšanje 
in modernizacijo tistih delov proge, ki bi lahko v prihodnje zmanjšali zmogljivost proge. Izvedba predlaganih 
projektov predvideva modernizacijo starih in zastarelih signalno varnostnih naprav, telekomunikacijske opreme, 
vzpostavitev daljinskega vodenja fiksnih naprav vozne mreže ter nadgradnjo določenih odsekov železniškega 
omrežja.

Modernizirana železniška infrastruktura bo služila potrebam mednarodnega prometa in medregionalnih povezav 
med najpomembnejšimi preskrbovalnimi centri v Sloveniji. Omogočila bo tudi razvoj logističnih centrov na TEN-T 
omrežju.

4. Planirani indikatorji

Izvedba projektov znotraj železniškega programa.

13042405 - Preiskovalni organ v letalskem prometu

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za naloge, ki jih opravlja Urad za preiskovanje letalskin nesreč in incidentov 
(UPLNI):

preiskovanje letalskih nesreče in incidente,
obveščanje pristojnih organov in letalskih dejavnikov o izsledkih preiskav in posredujovanje varnostnih 
priporočila, katerih namen je preprečevanje letalskih nesreč in incidentov v bodoče, 
izvajanje preventivne dejavnosti (predavanja, svetovanja, sodelovanje na letalskih prireditvah itd.), 
kontinuirano usposabljanje in spremljanje razvoj tako letalstva nasploh, kot tudi tehnike in metod 
preiskovanja nesreč in incidentov 
vodenje statistike letalskih nesreč in incidentov, ki se objavlja na spletnih straneh, 
sodelovanje v določenih mednarodnih zadevah (preiskovanje nesreč in incidentov)

- sodelovanje pri pripravi zakonodaje na področju letalstva

2. Pravne podlage

Zakon o letalstvu
Uredba o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov 
Priloga 13 k Čikaški konvenciji - Preiskovanje letalskih nesreč in incidentov 
Priročnik o preiskovanju letalskih nesreč in incidentov mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) 
Direktive EU za področje letalskega prometa, kadar v svoji vsebini obravnavajo oz. urejajo tudi 
preiskovanje letalskih nesreč in incidentov

3. Dolgoročni cilji podprograma

Glavna dejavnost UPLNI bi morala biti vodenje takšnih preventivnih aktivnosti, ki bi zagotavljale zmanjševanje 
števila letalskih nesreč in incidentov. Dolgoročni cilj je zmanjšati na nič število tistih nesreč in incidentov, katerih 
vzrok ali vzroki so sistemske narave (pomanjkljiva zakonodaja, neustrezni predpisi, standardi ali tehnična navodila). 
Poleg preventivnih aktivnosti in delovanja k temu cilju vodi tudi hitro in vsebinsko popolno preiskovanje letalskih 
nesreč in incidentov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Prioritetni cilji UPLNI so vezani na preventivne dejavnosti:
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izobraževalne aktivnosti na policijskih upravah s ciljem seznaniti osebje policije z vsebino uredbe in načini 
dela preiskovalnega organa in tako zagotoviti sinhronizirano delovanje policistov in UPLNI 
delovni sestanki z Upravo za zaščito in reševanje 
posodobitev državnega načrta za primer letalske nesreče (navodila za delovanje vseh vpletenih služb) 
seznanjanje vseh letalskih dejavnikov (letalska podjetja, letališka podjela, aeroklubi itd.) z varnostno 
situacijo na področju letalstva in ustreznim svetovanjem 
izdelava in sprememba podzakonskih aktov, ki so za področje predvideni z Zakonom o letalstvu oz. z 
Uredbo o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov oz. spremembe na osnovi direktiv 
EU in priporočil ICAO 
zagotavljanje informacij na spletnih straneh ■
izobraževanje preiskovalcev (osvežilni tečaji, ki potekajo v okviru ECAC, britanskih letalskih oblasti 
(CAA) ali ameriške letalske agencije (FAA))
izobraževanje vsaj enega preiskovalca na posebnem tečaju za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, ki 
so posledica terorističnih aktivnosti. Tak tečaj organizira ameriški preiskovalni urad (FBI) skupaj z FAA

6755 - Preiskovalni organ v letalskem prometu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za delo Urada za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov:

preiskovanje letalskih nesreče in incidente,
obveščanje pristojnih organov in letalskih dejavnikov o izsledkih preiskav in posredujovanje varnostnih 
priporočila, katerih namen je preprečevanje letalskih nesreč in incidentov v bodoče,
izvajanje preventivne dejavnosti (predavanja, svetovanja, sodelovanje na letalskih prireditvah itd.),

- kontinuirano usposabljanje in spremljanje razvoj tako letalstva nasploh, kot tudi tehnike in metod 
preiskovanja nesreč in incidentov
vodenje statistike letalskih nesreč in incidentov, ki se objavlja na spletnih straneh, 
sodelovanje v določenih mednarodnih zadevah (preiskavah letalskih nesreč in incidentov} 
priprava in sodelovanje pri pripravi zakonodaje na področju letalstva

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

Podlaga so ocene:

Priprava predavanj in svetovanj, vezano na planirane preventivne aktivnosti in njihova izvedba
Preiskovanje letalskih nesreč in incidentov (cca. 5 mio SIT) - vrednost je ocenjena glede na dosedanje 
izkušnje. V primeru nesreče ali nesreč večjega obsega bo potrebno z Vlado RS posebej reševati področje 
zagotavljanja finančnih sredstv (interventni zakon ali podobno)
Tehnična opremljenost UPLNI
Usposabljanje preiskovalcev, sodelovanje z mednarodnimi inštitucijami in preiskovalnimi organi drugih 
držav (sosednje države, države povezane z letenjem slovenskih prevoznikov in države, katerih sodelovanje 
in pomoč bi rabili v primeru dogodka večjih razsežnosti)

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Tehnična opremljenost UPLNI:

oprema, ki jo predvideva Uredba o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov). Ta del 
obsega tudi ustrezen specifičen software, ki je potreben za izdelavo poročil (obdelava slik ipd.), posebno 
opremo za izvajanje preiskav in opremo, ki zagotavlja ustrezen dostop do mesta nesreče in komunikacijo na 
terenu

4. Planirani indikatorji

opravljene izobraževalne aktivnosti na policijskih upravah
delovni sestanki z Upravo za zaščito in reševanje
seznanjanje vseh letalskih dejavnikov (letalska podjetja, letališka podjetja, aeroklubi itd.) z varnostno 
situacijo na področju letalstva in ustreznim svetovanjem 
izvedba skupne vaje "Letalska nesreča"z ostalimi dejavniki
vzpostavitev spletne strani 
izobraževanje preiskovalcev

13052404 - Hidrografija in kartografija

1. Opis podprograma

Na podprogramu se izhajajoč izvajajo projekti in aktivnosti hidrografskih meritev, vzdrževanja hidrografskih 
podatkov ter izdelave in vzdrževanja pomorskih kart.
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2. Pravne podlage

Pomorski zakonik (Ur. list RS, štev. 26/01,21/02)

Mednarodne Konvencije o Mednarodni hidrografski organizaciji (IHO)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje hidrografskih meritev in izdelava ter vzdrževanje kartografskih podatkov, kar se zagotavlja preko: 

Zagotavljanja strokovne in tehnične podpore Uradu za pomorstvo 
Vzdrževanja sistema hidrografskih podatkov in pomorskih kart 
Izdelava hidrografskih in kartografskih originalov 
izdelava pomorskih kart

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje strokovne in tehnične podpore Uradu za pomorstvo (Sektoiju za hidrografijo)

Vzdrževanje sistema hidrografskih podatkov in pomorskih kart

Izdelava hidrografskih in kartografskih originalov za območje okolice izliva reke Dragonje

5747 - Hidrografske meritve slovenskega morja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva za projekte in aktivnosti hidrografskih meritev, vzdrževanja hidrografskih podatkov ter 
izdelave in vzdrževanja pomorskih kart

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

Vrednosti projektov in aktivnosti s področja hidrografije in kartografije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje strokovne in tehnične podpore Uradu za pomorstvo (Sektoiju za hidrografijo):

1. stalna strokovno-tehnična in razvojna podpora pri stikih naročnika z domačimi institucijami, strokovnih nalogah 
pri obveznih stikih naročnika z Mednarodno hidrografsko organizacijo (IHO) in posameznimi hidrografskimi 
uradi (HO) drugih držav (za področje hidrografskih podatkov in pomorskih kart) ter stikih z Regional 
Electronical Navigation Chart centrom (RENČ Primär, RENČ IC-ENC in VRENC IMA - za področje 
elektronskih navigacijskih kart), kijih bo izvajalec opravljal v imenu in za naslov naročnika.

2. Izvajalec bo zagotavljal strokovno podporo in zastopanje interesov naročnika ter s tem sodelovanje 
predstavnika izvajalca na treh srečanjih (do tridnevnih) po izboru naročnika (na območju Evrope) in vso 
potrebno pisno ter telefonsko komunikacijo po navodilih naročnika.

Vzdrževanje sistema hidrografskih podatkov in pomorskih kart:

Projekt obsega izvedbo naslednjih del:

vzdrževanje pomorskih kart in publikacij;
dopolnjevanje digitalne baze hidrografskih meritev z novimi meritvami drugih izvajalcev; 
vodenje tehničnih postopkov pri pridobivanju novih ter distribuciji obstoječih hidrografskih podatkov 
drugim uporabnikom za potrebe različnih operativnih in znanstvenih projektov;
izmenjava hidrografskih podatkov in informacij ter pomorskih kart s tujimi hidrografskimi uradi; 
vodenje arhiva kartografskih in hidrografskih podatkov.

Izdelava hidrografskih in kartografskih originalov za območje okolice izliva reke Dragonje:

- Izdelava hidrografskih in kartografskih originalov je projekt, ki mora biti umeščen vzporedno s 
hifrografskimi meritvami še nepremerjenega dela slovenskega morja med Rtom Seča in mejo s Hrvaško ter 
pred izdelavo pomorske karte Piranskega zaliva v merilu 1:12.000. Skupni rezultat teh treh projektov 
(meritve, originali, karta) je tako pomorska karta.

4. Planirani indikatorji

Zagotavljanje strokovne in tehnične podpore Uradu za pomorstvo (Sektoiju za hidrografijo):

Strokovna in tehnična podpora pri stikih z Mednarodno hidrografsko organizacijo (IHO) 
Strokovna in tehnična podpora pri stikih z Regional Electronical Navigation Charts Centre (RENČ) 
Strokovna in tehnična podpora pri stikih z domačimi institucijami 
Zagotavljanje strokovne podpore in zastopanje interesov

Vzdrževanje sistema hidrografskih podatkov in pomorskih kart:

vzdrževanje pomorskih kart in publikacij;
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dopolnjevanje digitalne baze hidrografskih meritev z novimi meritvami drugih izvajalcev;
vodenje tehničnih postopkov pri pridobivanju novih ter distribuciji obstoječih hidrografskih podatkov 
drugim uporabnikom za potrebe različnih operativnih in znanstvenih projektov;
izmenjava hidrografskih podatkov in informacij ter pomorskih kart s tujimi hidrografskimi uradi;
vodenje arhiva kartografskih in hidrografskih podatkov.

Izdelava hidrografskih in kartografskih originalov za območje okolice izliva reke Dragonje:

Kontrola kakovosti hidrografskih podatkov in prevzem podatkov s strani izvajalca meritev 
Transformacija podatkov v sistem pomorskih kart RS
Izdelava originalov

A - Bilanca odhodkov

13052401 - Administracija

1. Opis podprograma

Podprogram zajema stroške plač zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, materialne 
stroške ter stroške investicij in investicijskega vzdrževanja organa, ki so spremljajoči faktor poslovanja organa.

2. Pravne podlage

Zakon o državni upravi, Uredba o organih v sestavi ministrstev, Pomorski zakonik, iz katerega izhajajo ključne 
naloge Uprave Republike Slovenije za pomorstvo in katerih učinkovita izvedba je pogojena z zagotovitvijo 
materialnih in drugih delovnih pogojev.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje materialnih pogojev za učinkovito in strokovno delovanje organa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Nemoteno in redno delovanje organa na vseh področjih v okviru njegovih pristojnosti.

3039 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uprava RS za pomorstvo je plače planirala v skladu z iozhodišči Vlade RS za leto 2005. Sredstva na postavki plače 
so planirana v okviru možnosti URSP ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih 
postavkah.

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

Proračunski priročnik 2004 - 2005
Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov (Uradni list RS, št.: 63/03) 
četrta alineja 6. točke sklepa Vlade RS, št. 400-2/2003-1 z dne 21.7.2003 
sklep Vlade RS, št: 101-3/2003 z dne 22.5.2003 (Skupni kadrovski načrt za leto 2003)

3. Planirani indikatorji

Nemoteno poslovanje in opravljanje vseh nalog organa (izpolnitev tudi vseh obveznosti, ki izhajajo iz ratificiranih 
mednarodnih konvencij ter mednarodnih pogodb in zakonov).

3363 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki bodo namenjena za pisarniški in splošni material in storitve (čistilni material in storitve, 
prevajalske storitve, časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, stroške oglaševalskih storitev, računalniške 
storitve, reprezentančne stroške, razni drugi splošni material in storitve,stroške energije, vode, komunalnih storitev 
in komunikacij (električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, ptt storitve, telefaks, elektronska 
pošta, mobitel storitve, GSM storitve, Centrex, RTV naročnina, poštnina in kurirske storitve), prevozne stroške in 
storitve (goriva in maziva za vozila, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne 
premije za vozila, druge prevozne stroške), izdatke za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi 
in tujini, hotelske in restavracijske storitve v državi in tujini, stroški prevoza v državi in tujini), tekoče vzdrževanje 
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in zavarovanje poslovnih prostorov in opreme, najemnine (najemnine za poslovne objekte, parkirne prostore, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), druge materialne odhodke (stroški seminarjev, avtorskih honorarjev, 
plačila po pogodbah o delu, delo preko študentskega servisa, strokovno izobraževanje zaposlenih, plačila bančnih 
storitev, drugi operativni odhodki,..).

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

Izračuni predlogov za pravice proračunske porabe temeljijo na podatkih o porabi sredstev v tovrstne namene v letu 
2002 in ugotovljenih potrebah.

3. Planirani indikatorji

Nemoteno in redno delovanje organa na vseh področjih v okviru njegovih pristojnosti.

2900 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki bodo namenjena za nakup službenega avtomobila, pisarniškega pohištva in druge opreme, 
za investicijsko vzdrževanje in obnove (adaptacija pročelja poslovne stavbe), nadgradnja in nakup računalniške 
opreme (uvedba pisarniškega poslovanja).

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

Sredstva so planirana na podlagi ugotovljenih potreb in pridobljenih predračunov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje projekt Tehnična infrastruktura URSP, v okviru katerega bodo proračunska sredstva 
na tej postavki porabljena za nakup službenega avtomobila, pisarniškega pohištva in druge opreme, za investicijsko 
vzdrževanje in obnove (adaptacija pročelja poslovne stavbe), nadgradnjo in nakup računalniške opreme.

4. Planirani indikatorji

Nemoteno in redno delovanje organa na vseh področjih v okviru njegovih pristojnosti.

13052402 - Nadzor in varnost pomorskega prometa

1. Opis podprograma

Izvajanje upravnih in nadzornih funkcij organa v okviru njegovih pristojnosti, kot so inšpekcijsko nadzorstvo nad 
varnostjo plovbe ter nad izvajanjem pravnih predpisov, ki urejajo varnost plovbe, strokovni nadzor nad rednim 
vzdrževanjem pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, nadzor nad rednim vzdrževanjem objektov za 
varnost plovbe, nad izvajanjem reda v pristaniščih in preostalih delih teritorialnega morja, vpisovanje ladij in čolnov 
in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo, urejanje pomorskega prometa, izdajanje dovoljenj za prireditve na 
vodi, ugotavljanje usposobljenosti oseb za upravljanje čolnov in upravljanje z VHF GMDSS postajo ter izdajanje 
ustreznih listin, izvajanje strokovnih izpitov in izdajanje pooblastil pomorščakom, skrb za razvoj pomorskega 
šolstva.

2. Pravne podlage

Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o prevozu nevarnega tovora, Zakon o morskem 
ribištvu, Zakon o ratifikaciji memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske 
republike o sodelovanju pri akcijah iskanja in reševanja v severnem Jadranskem morju, Zakon o ratifikaciji 
memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike 
o sistemu obveznegajavljanja ladij v Jadranskem moiju, Zakon o ratifikaciji memoranduma o soglasju med Vlado 
Republike Slovenije, Vlado Republike Hrvaške in Vlado Italijanske republike za uvedbo skupnega plovbnega 
sistema in sheme ločene plovbe v severnem Jadranskem moiju, Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju, Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o 
iskanju in reševanju na morju, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke 
trgovske mornarice, Zakon o varstvu pred utopitvami, pomorske konvencije - SOLAS, STCW, MARPOL, 
Konvencija o iskanju in reševanju (SAR) in drugih, Uredba o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne 
službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe, Navodila mednarodne pomorske organizacije o postopku 
opravljanja pomorske inšpekcije (Resoluciji A. 787(19) in A. 882(21)).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljali bomo varnost človeškega življenja na moiju, plovnih objektov in plovnih poti, brezhibnost delovanja 
objektov in naprav v pomorskem prometu, s preprečevanjem onesnaževanja morja bomo skrbeli za varstvo okolja in 
morskih voda, spodbujali bomo razvoj pomorskega šolstva in aktivno delovali tudi na področju mednarodnega 
sodelovanja. Z ustanovitvijo službe za stalno nadziranje moija ter v sodelovanju s sosednjima državama in drugimi 
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ukrepi bomo še izboljšali varnost plovbe v obalnem motju. Upoštevajoč določilo Resolucije o pomorski usmeritvi 
Republike Slovenije, da bo Republika Slovenija spodbujala razvoj pomorskega šolstva in podpirala razvoj 
znanstveno - raziskovalnega dela v zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi, je za šolanje bodočih pomorščakov 
z mednarodno priznanimi spričevali bistvenega pomena zagotavljanje potrebne opreme, kar tudi predstavlja enega 
izmed dolgoročnih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Pri izvrševanju nalog bomo upoštevali nacionalne in mednarodne predpise ter konvencije. Izvajali bomo nadzor nad 
vsemi elementi, ki vplivajo na varnost človeškega življenja na motju, plovil in plavajočih naprav ter plovnih poti, 
na onesnaževanje morja. Odrejali bomo pilotažo ter obvezno vleko plovil in določali potrebno število vlačilcev za 
izvajanje vleke, gašenje in reševanje. Urejali in nadzorovali bomo pomorski promet med obmejnim območjem 
Republike Slovenije in Republike Hrvaške ter nadzirali spoštovanje kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem 
ribolova po dogovoru o začasnem režimu implementacije določb SOPS-a. Izvajali bomo izpite za voditelja čolna in 
preizkuse znanja ter strokovne izpite za pridobitev nazivov članov posadke v trgovski mornarici. Izdajali bomo 
dovoljenja za obratovanje pristanišč, dovoljenja za plovbo, za vodne prireditve in druge aktivnosti na vodah, 
dovoljenja za izvajanje dejavnosti dnevne izposoje plovil na motju. Izdajali bomo soglasja za potapljanje v 
pristaniščih oziroma posebej označenih območjih in prevedali ustreznosti opreme kopališč. Skrbeli bomo za 
brezhibno delovanje vseh objektov in naprav v obalnem motju. Skladno s proračunskimi možnostmi bomo dobavili 
še potrebno opremo in naprave za varnost v pomorskem prometu, financirali bomo nakup učne opreme za 
usposabljanje bodočih pomorščakov.

5556 - Materialni stroški za pomorski promet

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z določili navedenih zakonov in drugih nacionalnih predpisov ter konvencij bomo izvajali nadzor nad 
vsemi elementi, ki lahko vplivajo na varnost človeškega življenja ter plovil in plavajočih naprav na motju. Funkcija 
nadzora obsega nadzor nad: plovili glede njihove sposobnosti za plovbo, opravljanjem radijske službe za varstvo 
človeškega življenja na motju, vzdrževanjem in zaznamovanjem plovnih poti ter stanjem objektov za varnost 
plovbe, graditvijo objektov na motju in morski obali, izvajanjem plovbnega režima čolnov, opravljanjem javnega 
prevoza oseb ali blaga po motju, plavajočimi napravami, službo pilotáže, službo vleke ladij, člani posadke plovila, 
izvajanjem varstva pri delu članov posadk, opravljanjem dejavnosti in prireditev na morju. Opravljali bomo tudi 
druge naloge s področja pomorskega prometa, kot so: izdaja dovoljenja ladjam za prosti promet z obalo in za 
izplutje, skrb za izvajanje pristaniškega reda, potrjevanje ladijskih dnevnikov, vodenje vpisnika morskih čolnov ter 
morskih ladij in ladij notranje plovbe, skrb za zaščito morja. Izvajali bomo izpite za upravljanje z VHF GMDSS 
postajo, izpite in preizkuse znanja za upravljanje s čolnom ter strokovne izpite za pridobitev nazivov članov posadke 
v trgovski mornarici.

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

Izračuni predlogov za pravice proračunske porabe temeljijo na podatkih o porabi sredstev v tovrstne namene v letu 
2002 ter na podlagi ugotovljenih potreb.

3. Planirani indikatorji

Število ladij, ki bodo vplula v koprsko pristanišče (iz česar izhaja število pregledov in nadzorov), število vpisanih 
čolnov, število izdanih pooblastil za strokovne nazive pomorščakov, število izdanih odločb, dovoljenj, raznih 
soglasij s področja pomorskega prometa, število izdanih potrdil o usposobljenosti za voditelja čolna in o 
opravljenem preizkusu znanja, število izdanih pooblastil.

5707 - Oprema za srednjo pomorsko šolo in fakulteto za pomorstvo in promet

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Določila STCW konvencije predpisujejo, da se dijaki tudi operativno in funkcionalno usposobijo za uporabo 
določenih objektov, naprav in strojev ter vseh pripomočkov, kijih bodo potrebovali pri opravljanju del in nalog kot 
bodoči pomorščaki, zato bomo investirali v razvoj pomorskega šolstva, s čimer bomo pripomogli k izboljšanju 
kvalitete usposabljanja kadrov za področje pomorstva. Nova določila STCW konvencije (Mednarodna konvencija o 
standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov), ki jih predpisuje IMO, 
namreč določajo, da je potrebno šole, ki usposabljajo bodoče pomorščake opremiti z ustrezno učno opremo. Iz 
navedenih razlogov bomo financirali nadgradnjo obstoječe opreme in nakup nove učne opreme.

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

Izračuni predlogov za pravice proračunske porabe temeljijo ugotovljenih potrebah.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te proračunske postavke so vključena v projekt Tehnična učna oprema Srednje pomorske šole in 
Fakultete za pomorstvo in promet, v okviru katerega bo financirana nabava učne opreme za usposabljanje bodočih 
pomorščakov.

4. Planirani indikatorji

Realizacija nabave učne opreme za usposabljanje bodočih pomorščakov.

3830 - Oprema za varnost pomorskega prometa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za zagotavljanje sodobne in z raznimi predpisi zahtevane opreme za varnost v pomorskem prometu.

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

Izračuni predlogov za pravice proračunske porabe temeljijo ugotovljenih potrebah in pridobljenih predračunih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te proračunske postavke so vključena v projekt Tehnična infrastruktura URSP, v okviru katerega bo v 
letu 2004 nabavljena razna oprema za varnost v pomorskem prometu.

4. Planirani indikatorji

Realizacija dobave razne opreme za varnost v pomorskem prometu.

7664 - Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z določili Pomorskega zakonika in Uredbe o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe, je za vzdrževanje objektov in naprav za varnost v pomorskem 
prometu podeljena koncesija za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost 
plovbe.

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

Izračun potrebnih proračunskih sredstev temelji na koncesijski pogodbi o opravljanju gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe, v kateri je opredeljen letni pogodbeni znesek ter vsokoletna 
revalorizacija tega.

3. Planirani indikatorji

Brezhibnost delovanja objektov in naprav v pomorskem prometu in nemoten pomorski promet

13052403 - Pristaniška infrastruktura

1. Opis podprograma

Republika Slovenija se je zavezala, da bo vodila gospodarsko in razvojno politiko, ki bo tudi pomorsko usmerjena.
V ospredju je med drugim razvoj koprskega pristanišča. Sredstva iz tega podprograma so tako namenjena za 
investiranje v pristaniško infrastrukturo s ciljem, da bi to postalo gospodarsko pomembno in ekološko čim manj 
obremenjeno pristanišče srednjeevropskega prostora.

2. Pravne podlage

Pomorski zakonik, Pomorske konvencije - SOLAS, STCW, MARPOL in druge, Resolucija o pomorski usmeritvi 
Republike Slovenije v povezavi s sklepom Vlade RS št.340-04/93-2/15-8 z dne 16.6.1995, v katerem je podana tako 
vsebinska kot količinska usmeritev za načrtovanje proračunske postavke, Sklep Vlade Republike Slovenije št. 340- 
04/93-2/9-8 z dne 4.8.1994 o obsegu državnega premoženja v družbenem podjetju Luka Koper in o vložitvi 
sredstev, ki jih je RS s prej navedenim sklepom pridobila ter o predhodni izločitvi določenih delov premoženja, 
določila statuta Luke Koper d.d., ki se nanašajo na dobiček, ki pripada državi iz naslova lastništva delnic.

«
3. Dolgoročni cilji podprograma

V skladu z Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije ter s Transportnim sporazumom in evropskim 
sporazumom o pridruženem članstvu, bomo spodbujali razvoj koprskega pristanišča - investirali bomo v izgradnjo 
obal na pomolih I, II in III. Potrebno je tudi spodbujati razvoj delovno neintenzivnih in ekološko neobremenjenih 
dejavnosti ter zaščititi javni interes na področju pristaniških dejavnosti, pilotáže, vleke in reševanja ladij ter 
potniškega pomorskega prometa. Glede na to, da v svetu ponovno oživlja pomorski potniški promet, bomo skušali 
tudi slovensko obalo vključiti v krožna potovanja. V prihodnosti bomo skušali vplivati na razvoj ustrezne 
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infrastrukture v koprskem pristanišču, vključno s sodobnim potniškim terminalom, ki bo omogočil razvoj 
mednarodnega pomorskega potniškega prometa v Sloveniji V tem obdobju se bo aktivno sodelovalo tudi pri 
vzpostavitvi in razvoju lokalnega in regionalnega pomorskega potniškega prometa, ki je v tem trenutku slabo razvit. 
Prometni problemi na kopnem in številne prednosti javnega potniškega prevoza po morju nakazujejo na nujnost 
pospeševanja prenosa cestnega potniškega prometa na morje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Obseg sredstev, namenjenih za vlaganja v koprsko pristanišče, se iz leta v leto zmanjšuje. Iz navedenih razlogov se 
projekti realizirajo skozi daljše časovno obdobje. Realizacija projektov je odvisna od višine proračunskih sredstev in 
je glede na obseg raspoložljivih proračunskih virov premaknjena na kasnejše obdobje (planirana je od leta 2006 
dalje).

6256 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema projekte, iz katerih izhajajo vlaganja v razvoj pristaniške infrastrukture.

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

Zaradi omejenih sredstev v letu 2005 na proračunski postavki ni planiranih sredstev.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema štiri projekte: poglabljanje bazena HI v koprskem pristanišču, izgradnja pomola I, 
pomola II in pomola III v koprskem pristanišču. Realizacija teh projektov je prenesena v obdobje od leta 2006 dalje.

A - Bilanca odhodkov

13042401 - Administracija

1. Opis podprograma

Zagotavljanje in izvajanje nalog iz področja sektorja za varnost in letalske standarde, kamor spadajo register 
zrakoplovov, register osebja, register letališč, plovnost, letalske operacije, licenciranje letalskega in drugega 
osebja...V okviru tega podprograma so zajeti stroški , ki so neposredni vezani za nemoteno delovanje področja 
varnosti in letalskih standardov. Poleg tega so v okviru tega podprograma zajeti stroški dela celome Uprave RS za 
civilno letalstvo.

2. Pravne podlage

Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu, Zakon o letalstvu, Zakon o obligacijskih in stvarno pravnih razmerij 
v letalstvu, Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, Zakon o prevozu nevarnega blaga, Zakon o splošnem 
upravnem postopku, Zakon o javnih uslužbencih, Skupni letalski predpisi JAA, Standardi in priporočene prakse 
ICAO, Predpisi EU, Pravila Eurocontrola, Resolucije ECAC, Zakon o državni upravi LCIP 2003-2007, Državni 
razvojni program 2001,2006,

Sporazumi o postopkih koordinacije.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje in vzdrževanje mednarodnih standardov in predpisov, zagotavljanje varnosti zračnega prometa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Uskladitev plač s plačami v letalski industriji, prevajanje mednarodnih letalskih standardov, predpisov in 
priporočene prakse, podaljševanje plovnosti zrakoplovov in licenc letalskega in drugega osebja, zaposlitev dodatnih 
strokovnjakov v skladu z zahtevami mednarodnih letalskih organizacij.

3097 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2005 je v URSCL, v skladu z usmeritvami Vlade RS predvideno zmanjšanje števila zaposlenih glede na leto 
2004 dodamo še za 1. Sredstva so planirala le za del, ki ostane v URSCL po izvedeni predvideni izločitvi 
navigacijskih služb.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Proračunski priročnik 2004 - 2005
Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov (Uradni list RS, št.: 63/03) 
četrta alineja 6. točke sklepa Vlade RS, št. 400-2/2003-1 z dne 21.7.2003 
sklep Vlade RS, št: 101-3/2003 z dne 22.5.2003 (Skupni kadrovski načrt za leto 2003)

3421 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema stroške delovanja Uprave RS za civilno letalstvo brez sektorja za vodenje zračnega prometa. V 
tem okviru so zajeti stroški delovanja URSCL (razen sektorja za vodenje zračnega prometa). Služba za plovnost in 
registracijo zrakoplovov registrira slovenske zrakoplove in vodi register, izdaja in podaljšuje spričevala o plovnosti 
in dovoljenja za letenje, certificira nove tipe, odobrava sisteme vzdrževanja ter izdaja dovoljenja in pooblastila za 
servisiranje, vzdrževanje in proizvodnjo zrakoplovov in njihovih delov. Služba za dovoljenja in registracijo 
letalskega osebja vodi register letalskega in drugega strokovnega osebja, letalskih šol in pooblaščenih letalskih 
zdravnikov. Izdaja, podaljšuje in validira dovoljenja in pooblastila ter izvaja izpite za njihovo pridobitev. Izdaja 
programe izobraževanja, določa učne vsebine in sodeluje pri izvedbi izpitov. Služba za letalske operacije pregleduje 
in nadzoruje letalske prevoznike in ostala podjetja ter organizacije s področja letalske dejavnosti, izdaja in 
podaljšuje spričevala letalskih prevoznikov ter ostala posebna dovoljenja za letalsko dejavnost Služba za letališča 
izvaja upravno-strokovni nadzor nad letališči, heliporti in vzletišči, vodi postopke izdaje obratovalnih dovoljenj, 
dovoljenj za postavitev ali graditev objektov in naprav na območju letališča, sodeluje pri usklajevanju letaliških 
priročnikov idr. Izdaja predhodna soglasja in določa pogoje za postavitev ali graditev objektov in naprav izven 
letališča ter pod zračnimi potmi.

Ta postavka zajema tudi stroške sodelovanja Uprave RS za civilno letalstvo v mednarodnih zadevah zlasti pa v 
različnih delovnih in strokovnih skupinah ICAO, ECAC, JAA, EUROCONTROL, in drugih.

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

V letu 2002 je bilo na novo vpisanih v register 30 zrakoplovov, izpisanih 5 zrakoplovov, opravljenih več kot 460 
pregledov zrakoplovov za podaljšanje plovnosti, izdanih 589 licenc za različne profile letalskega osebja, opravljenih 
več kot 500 izpitov za strokovno letalsko osebje, podaljšanih več kot 3000 različnih licenc in dovoljenj za delo 
strokovno-letalskega osebja, izdanih/podaljšanih 30 spričeval let. prevoznikom, 9 dovoljenj za opravljanja 
panoramskega letenja, 40 dovoljenj za ostale dejavnosti v letalstvu, 33 potrditev letalskih operativnih priročnikov in 
revizij, izdanih 16 pooblastil tujim letalskim prevoznikom za CAT II/III operacije, 555 opravljenih zadev na 
zahtevo stranke v službi za letališča (glede na leto 2001 je to 80% povečanje rešenih zadev).

3. Planirani indikatorji

izvajanje upravnih nalog, sodelovanje v mednarodnih organizacijah, izobraževanje osebja

6617 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v zračnem prometu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi opravljanja nalog, ki izhajajo iz zakona o letalstvu ter na podlagi zahtev mednarodnih organizacij je potrebno 
nabaviti dodatno računalniško in telekomunikacijsko opremo. Poleg tega je potrebno obnoviti in nabaviti ustrezno 
pisarniško opremo. Vzporedno s tem pa je potrebno opraviti vsaj najnujnejša investicijska vzdrževalna dela v 
obstoječih prostorih. Minimalna sredstva so namenjena tudi za izdelavo razvojnih študij za letalsko infrastukturo.

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

Izboljšanje delovnih pogojev, posodobitev informacijske opreme, načrt nabav in gradenj, mednarodni letalski 
standardi, priporočila združenih letalskih organov

13042402 - Vodenje zračnega prometa

1. Opis podprograma

Zagotavljanje in izvajanje nalog iz področja sektorja za vodenje zračnega prometa ter zbiranje, urejanje in izdajanje 
vseh vrst informacij in publikacij, ki se nanašajo na celotno ozemlje RS in njen zračni prostor. Vodenje zračnega 
prometa se nanaša na prelete letal preko ozemlja RS in prihode ter odhode na vsa mednarodna letališča. V okviru 
tega podprograma so zajeti stroški vodenja in kontrole zračnega prometa, šolanje kontrolorjev zračnega prometa in 
drugega letalskega osebja (tehnika, AIS), investicije in investicijsko vzdrževanje sistemov in opreme za vodenje 
zračnega prometa.
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2. Pravne podlage

Zakon o letalstvu; Zakon o javnih uslužbencih; regulative letalskih mednarodnih organizacij(ICAO, Eurocontrol, 
EASA,...); regulativa enotno evropsko nebo (SES); Zakon o državni upravi; Uredba o varnosti na javnem letališču, 
mednarodne pogodbe in projekti (CEATS, CRCO, EAD, ...); LCIP 2003-2007; Državni razvojni program 2001- 
2006.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje in vzdrževanje mednarodnih standardov in predpisov, zagotavljanje varnosti zračnega prometa, 
povečanje prepustnosti zračnega prometa, povečanje prihodka iz naslova preletnih in priletnih taks, zagotavljanje 
avtonomnosti sistema, modernizacija telekomunikacijskih sistemov in sistemov za vodenje, izgradnja kontrolnega 
stolpa in centra za vodenje zračnega prometa z vsemi pripadajočimi prostori.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Šolanje kontrolorjev zračnega prometa in drugega letalskega osebja, nadgradnje in razširitve avtomatiziranega 
sistema za vodenje zračnega prometa, izboljšanje radarskegapokrivanja RS, izboljšanje pogojev dela, priprave na 
izgradnjo novega Centra za vodenje zračnega prometa in novega kontrolnega stolpa na letališču Ljubljana, letalsko 
umerjanje radionavigacijskih sistemov in naprav, uporaba radarskih podatkov Koralpe, redno in tekoče vzdrževanje 
opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa, priprave na implementacijo varnostnih orodij, vzpostavitev 
sistema kakovosti...

2112 - Navigacijske službe zračnega prometa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema vse stroške vodenja, upravljanja in nadzorovanja zračnega prometa.

Poleg madnarodnih priporočil in zahtev, moramo na področju sistema za vodenje zračnega prometa slediti tudi 
evropskemu programu harmonizacije in približevanja sistemov za vodenje zračnega prometa (local Convergence 
and implementation Plan document LCIPD, Nivo 1 in 2, izdaja 2003-2007, podpisan v letu 2003). Ta program je 
eden ključnih programov za projekt ti. enega evropskega zračnega prostora. Ta projekt, kakor tudi program CIP, pa 
močno podpira evropska unija.

Šolanje strokovnega osebja je potrebno zagotavljati na podlagi Zakona o letalstvu in na podlagi mednarodnih 
priporočil in standardov. Za poklice v navigacijskih službah zračnega prometa ni rednih šol.

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

Zagotavljanje mednarodnih letalskih standardov, zagotavljanje varnosti in rednosti zračnega prometa, modernizacija 
opreme za vodenje zračnega prometa v skladi z mednarodnimi priporočili, vpeljava novih standardov, vključevanje 
v projekt CEATS, sodelovanje v mednarodnih letalskih organizacijah (Eurocontrol, ICAO, CANSO, ECAC, SES), 
šolanje strokovnega osebja v skladu z mednarodnimi standardi, nujna osvežitvena šolanja v skladu z mednarodnimi 
priporočili in standardi.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zaradi problema zagotavljanja rezervnih delov za priletni radar na letališču Ljubljana in zaradi problemov v 
delovanju je potrebno nabaviti še minimalni set rezervnih delov in rezervno končno ojačevalno cev. Izvedla se bo 
zamenjava dela sistema za vodenje zračnega prometa LAS. Izvedla se bo začasna postavitev radaija dolgega dosega.

4. Planirani indikatorji

Osvežilno šolanje kontrolorjev zračnega prometa, izpopolnjevanje strokovnega osebja v mednarodnih centrih, 
nadaljevanje šolanja kontrolorjev za pridobitev višje licence, izvajanje upravnih nalog, sodelovanje v mednarodnih 
organizacijah, izobraževanje osebja, pogoji za normalno delovanje organa (elektrika, telekomunikacijske storitve, 
zakup telekomunikacijskih vodov,tekoče vzdrževanje opreme za vodenje zračnega prometa, najemnine, varovanje 
poslovnega objekta, radadski podatki, letalsko umerjanje radionavigacijskih naprav, ...),povečanje zanesljivosti 
delovanja radarja, zagotavljanje delovanja radarja v skladu z mednarodnimi standardi, povečanje zmogljivosti in 
varnosti zračnega prometa.

13042404 - Letališča in letališka infrastruktura

1. Opis podprograma

Obnova in posodobitev letališke infrastrukture in opreme za letališča, dodatna odprtost letališč.
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2. Pravne podlage

Zakon o letalstvu; Zakon o javnih uslužbencih; regulative letalskih mednarodnih organizacij(ICAO, Eurocontrol, 
EASA,...); regulativa enotno evropsko nebo (SES); Zakon o državni upravi; Uredba o varnosti na javnem letališču; 
LCIP 2003-2007; Dražavni razvojni program 2001-2006.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje in vzdrževanje mednarodnih standardov in predpisov, zagotavljanje varnosti zračnega prometa, 
posodobitev letališke infrastrukture in opreme, alternativno letališče za letališče Ljubljana in ostala letališča regije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževanje letališke infrastrukture.

1349 - Objekti in oprema letališke infrastrukture

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva investicije za varnost in rednost prometa, zagotavljanje predpisanih mednarodnih 
standardov in priporočil ter zagotavljanje varovanja letališke infrastrukture.

2. Planirani indikatorji

Redno investicijsko vzdrževanje letališke infrastrukture, zagotavljanje varnosti in rednosti prometa. V letu 2005 se 
bo nadaljevala usposobitve objektov letališke infrastrukture na letališču Maribor.

A - Bilanca odhodkov

13012403 - Urejanje in nadzor na področju prometa

4262 - Gospodarska javna služba v linijskem prometu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se bodo črpala za plačevanje koncesionatjem na osnovi koncesijskih pogodb, ki naj bi stopile v 
veljajo s 1.1.2005. Gospodarska javna služba se bo financirala iz:

plačil storitev, kijih plačujejo uporabniki v skladu z veljavnim cenikom
sredstev proračuna RS 
sofinanciranja lokalnih skupnosti

- ' drugih virov

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

Cena, ki jo ponudi koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe na prevoženi kilometer. Pogoji za določanje 
in spreminjanje cene se določijo v sklepu o javnem razpisu koncesionirane gospodarske javne službe. Natančna 
višina potrebnih sredstev za izvajanje koncesij bo znana po podpisu koncesijskih pogodb oz. ko bodo vidni rezultati 
izvajanja le-teh.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Opravljanje javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu, ki se ga zagotavlja kot javno 
dobrina v obliki javne gospodarske službe.

4. Planirani indikatorji

Koncesijske pogodbe za opravljanje javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu z namenom 
oskrbe javnosti z določenimi prevoznimi storitvami.

13022401 - Administracija

1. Opis podprograma

Z dnem 7.6.97 je pričel veljati Zakon o javnih cestah (ZJC Ur.l.RS Št. 29/97). Z uveljavitvijo ZJC je država postala 
upravljalec državnih cest, lastništvo nad državnimi cestami pa je bilo na državo prenešeno že z zakonom o
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gospodarskih javnih službah (Ur.LRS šL 32/93). Direkcija RS za ceste (nadalje Direkcija) predstavlja posredno 
lastnika in investitoija omrežja državnih cest v RS.

Naloge Direkcije so upravnega in poslovnega značaja, zato je za njihovo reševanje najbolj primerna oblika 
kombinirane funkcijske in projektne (matrične) organizacije. Tak način organizacije narekuje poleg novih nalog po 
ZJC in ZPCP še omejitve pri zaposlovanju v državni upravi, reorganizacija oblastnih struktur v državi (ustanavljanje 
regij), nedokončana privatizacija cestnega gospodarstva, zelo slabo stanje državnih cest in pomanjkanje sredstev za 
nujna vlaganja.

Direkcija je v preteklem obdobju v zahtevanih planih zaposlovanja opozarjala na problematiko kadrovanja, nujno 
potrebnega za izvajanje novih nalog. Predvsem gre za naloge, ki sodijo v področje upravljanja s cestami, izdajanje 
dovoljenj in soglasij, nalogami v zvezi z varstvom cest, varstvom okolja, pripravami podzakonskih aktov, tehničnih 
predpisov in tehničnih specifikacij za javne ceste, v zvezi s strategijo, nacionalnim programom ter letnim planom 
razvoja in vzdrževanja državnih cest, kijih sprejema Državni zbor na predlog Vlade RS.

Za izpolnjevanje novih nalog po zakonih sprejetih v letu 2001 je bila izvedena prerazporeditev delavcev iz drugih 
ministrstev ali organov v Direkcijo.

2. Pravne podlage

Cilji, naloge in obveznosti delovanja Direkcije RS za ceste in uresničevanja njenih nalog so opredeljeni z: 

Zakonom o javnih cestah 
podzakonskimi predpisi še veljavnimi ali sprejetimi na osnovi ZJC, 
Zakonom o prevozih v cestnem prometu 
Zakonom o varnosti v cestnem prometu in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, 
Zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, 
Zakonom o graditvi objektov, 
Zakonom o urejanju prostora, 
Zakon o hrupu in druga okoljska regulativa,

- Zakonom o železnicah,
- Zakonom o zemljiški knjigi, in drugimi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za delo organa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za tekoče delo organa.

3091 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2005 je v DRSC, v skladu z usmeritvami Vlade RS, predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za 1. Sredstva 
na postavki plače so planirana v okvirih možnosti DRSC ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih 
proračunskih postavkah.

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

Proračunski priročnik 2004 - 2005
- Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov (Uradni list RS, št.: 63/03) 

četrta alineja 6. točke sklepa Vlade RS, št 400-2/2003-1 z dne 21.7.2003
sklep Vlade RS, št: 101-3/2003 z dne 22.5.2003 (Skupni kadrovski načrt za leto 2003)

3415 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta projekt pokriva potrebe materialnih stroškov za delo delavcev Direkcije RS za ceste in funkcioniranje poslovne 
stavbe. V letu 1999 so bile vzpostavljene nove službe za upravljanje in varstvo cest (Izpostave po Sloveniji), ki bodo 
opravljale pretežno terensko delo. Prav tako je z novim Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev 
prešel v Direkcijo sektor za ugotavljanje skladnosti vozil, ki zahteva večje materialne stroške za svoje delovanje. 
Spremenjeni Zakon o prevozih v cestnem prometu pa je prenesel v Direkcijo delo in delavce v zvezi s cestnim 
prometom.

2908 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je minimalno financiranje v osnovna sredstva.
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1130 - Informiranje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt pokriva stroške, ki nastajajo iz naslova informiranja javnosti z informacijskimi in reprezentacijskimi gradivi, 
publiciranjem poljudnih, strokovnih in vzgojno-izobraževalnih del ter s predstavitvijo dela strokovne službe, stanja 
cest in cestnih programov. Sklenjena bo pogodba za spremljanje in analizo elektronskih medijev (radijskih in TV 
objav).

1131 - Izobraževanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prav tako projekt pokriva financiranje udeležbe na strokovnih srečanjih in specializirano izobraževanje za delavce 
Direkcije za ceste.

231 - Publikacije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za lastno dejavnost prodaje publikacij in s tem povezano nabavo potrošnega materiala.

13022403 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

7. Opis podprograma

Planirane so aktivnosti na postavki 4036 Redno vzdrževanje državnih cest in postavki 4038 Upravljanje in varstvo 
cest Redno vzdrževanje cestnega omrežja, kije opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, 
rednem vzdrževanju in varstvu cest je dejavnost ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob 
ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. 
Predviden program del za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi 
predpisi in to v obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi podlage za pripravo na investicije, je 
predviden v postavki upravljanje in varstvo cest

2. Pravne podlage

Predpisi, ki se nanašajo na ceste:

Zakon o javnih cestah
Uredba o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih 
dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti
Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
Uredba o kategorizaciji državnih cest
Uredba o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest
Pravilnik o prometni signalizacij in prometni opremi na javnih cestah
Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umitjanje prometa 
na cestah
Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste
Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, kijih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih 
in regionalnih cestah

Predpisi, ki se nanašajo na prevoze v cestnem prometu:

Zakon o prevozih v cestnem prometu
Uredba o višini, časovnih obdobjih ter načinu dodelitve začasne subvencije avtobusnim prevoznikom, ki opravljajo 
javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu
Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motoma in priklopna vozila ter mesta za 
njihovo vzdrževanje
Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu
Pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vodenja potniške spremnice za avtobusne prevoznike s sedežem v 
RS
Pravilnik o avtobusnih voznih redih
Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic
Pravilnik o oznakah in opremi vozil s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
Pravilnik o notranji kontroli
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Pravilnik o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za 
pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu
Pravilnik o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listine za domačega avtobusnega prevoznika
Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev 
avtobusnih postaj
Odredba o priglasitvi posebnih linijskih prevozov
Navodilo o postopku in načinu dokazovanja poravnave davčnih obveznosti pri pridobivanju dovolilnic za prevoz 
stvari v mednarodnem cestnem prometu
Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v RS
Uredba o povračilu za izredne cestne prevoze
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne 
prevoze v RS
Zakon o prevozih v cestnem prometu
Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu
Odlok o denarnih zneskih, do katerih je omejena odgovornost prevoznika v cestnem prometu
Pravilnik o postopku, po katerem inšpektoiji Prometnega inšpektorata RS ustavljajo vozila v cestnem prometu

Predpisi, ki se nanašajo na vozila:

Uredba o cestni taksi za motoma in priklopna vozila registrirana izven RS, s katerimi se opravlja prevoz potnikov in 
blaga po javnih cestah v RS
Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motoma vozila in 
priklopna vozila in Uredba o spremembah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo 
uporabniki cest za cestna motoma vozila in priklopna vozila
Pravilnik o potrdilu o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest oziroma o oprostitvi plačila letnega povračila 
ali ugotovitvi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača
Odredba o homologaciji vozil
Navodilo o postopku homologacije lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme
Navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote
Seznam tehničnih specifikacij za motoma in priklopna vozila
Pravilnik o ES-homologaciji motornih vozil
Seznam predpisov, ki urejajo področje cestnih vozil v RS
Mednarodni pravilniki o homologaciji posameznih delov, sistemov in opreme vozil

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo 
povezavo na celotnem področju Slovenije z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih 
območij.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji so:

prednostno ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti, zmanjševanje negativnih vplivov 
na okolje,
izboljševanje voznih pogojev, 
racionalno določanje ukrepov, v vseh planskih fazah, od načrtovanja do izvedbe, 
zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih učinkov na promet.

4036 - Redno vzdrževanje javnih cest

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, 
rednem vzdrževanju in varstvu cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob 
ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje 
zajema;

pregledniško službo,
redno vzdrževanje prometnih površin (čiščenje in popravila)
redno vzdrževanje bankin,
redno vzdrževanje odvodnjavanja,
redno vzdrževanje brežin,
redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme (čiščenje, dopolnitve, nadomestitve ali popravila 
dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije ali opreme) 
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redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
redno vzdrževanje vegetacije, 
zagotavljanje preglednosti, 
čiščenje cest,
redno vzdrževanje cestnih objektov (čiščenje in manjša popravila objektov), 
nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
intervencijske ukrepe (pri naravnih nesrečah - neurje, poplave, plazovi, žled, pri težjih prometnih nesrečah 
in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije) in 
zimsko službo 
vzpostavitev prevoznosti po elementarnih dogodkih

V preteklih letih smo zaradi omejenih finančnih sredstev vlagali predvsem v ukrepe, ki zagotavljajo minimalne 
pogoje za varno odvijanje prometa in prevoznost cest. Manj pa v ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na cestah 
in ohranjanje cest. Za ohranjanje cest je zlasti pomembno sprotno obnavljanje in čiščenje objektov za 
odvodnjavanje. Do sedaj se je temu posvečalo vse premalo pozornosti in se je k izboljšanju razmer na tem področju 
pristopilo šele v zadnjih treh letih, ko se v okviru razpoložljivih sredstev sistematično obnavljajo manjši propusti, 
urejajo odvodni jarki, vtočni jaški, naprave za odvodnjavanje itd. Navedeni ukrepi se dolgoročno izkažejo kot 
izredno učinkoviti, saj ob neurjih preprečujejo večje poškodbe na cestah.

Prav tako se poredkoma vzdržujejo makadamske ceste, na katerih bi moralo biti redno vzdrževano vozišče in 
odvodnjavanje, saj nalivi posebno na vzponih odnašajo gramoz ali drobljenec, pod prometom pa se na njih 
ustvarjajo prečna rebra, ki zmanjšujejo standard prevoznosti.

Pereč problem pri zagotavljanju prometne varnosti predstavljajo vse pogostejše porušitve in poškodbe opornih in 
podpornih konstrukcij ter propustov. S pravočasnimi vzdrževalnimi ukrepi bi bilo dosti manj ogrožanj prometa na 
cestah.

Višina sredstev, ki bi morala biti vsakoletno namenjena rednemu vzdrževanju je zelo odvisna od višine proračunskih 
sredstev za ceste. Več ko je v proračunu sredstev za obnavljanje cest, manj je potrebno sredstev za krpanje in 
obnovo odvodnjavanja. Seveda pa morajo biti sredstva za osnovna dela rednega vzdrževanja v letnem Času vedno 
zagotovljena kot so: pregledniška služba, košnja trave, zagotavljanje preglednih razdalj z obsekovanjem rastlinja, 
organizacija intervencijskih skupin za intervencije ob prometnih nesrečah, itd.

Naloge rednega vzdrževanja v zimskem času so: pripravljalna dela pred nastopom zime, nadzor nad stanjem 
prevoznosti in razmer na cestah, odstranjevanje snega na vozišču in cestnih objektih ter posipanje poledenelih in 
zasneženih vozišč ter obveščanje javnosti o razmerah na cestah.

Zimska služba je neposredno odvisna od geografskega položaja in klimatskih značilnosti, poselitve, od obsega in 
strukture prometnih obremenitev, od elementov ceste in prometne varnosti ter od zakonov in predpisov, ki urejajo 
področje rednega vzdrževanja.

Naravne danosti (geografski položaj in klimatske značilnosti) so v Sloveniji takšne, da je zimsko vzdrževanje 
izredno zahtevno. Po drugi strani je za Slovenijo značilna razdrobljena poselitev (6000 naselij), ki pogojuje številne 
dnevne migracije kar veča zahteve po stalni prevoznosti. Standardi zimske službe so visoki, višji kot v sosednjih 
deželah.

Cestna podjetja vzdržujejo ceste v zimskem obdobju v šestih prednostnih razredih, ki so definirani v Pravilniku o 
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Za ceste v nižjih prioritetah je predvideno zagotavljanje stalne prevoznosti (z uporabo verig) v dnevnem času. 
Praviloma pa je zahtevnost uporabnikov višja, oz. njihova pripravljenost za uporabo verig minimalna, zaradi tega so 
naloge vzdrževalcev cest v zimskem času praviloma zelo obsežne. Zato je zimska služba v Sloveniji draga in bi 
veljalo razmisliti o zniževanju standarda vzdrževanja cest v zimskem času, vendar to ni odvisno samo od cestnega 
gospodarstva temveč tudi od zahtev uporabnikov in javnosti v celoti.

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

Pri pripravi dolgoročnega predloga vzdrževanja in varstva državnih cest so bila - ob rezultatih analize - upoštevana 
predvsem naslednja izhodišča:

s sprotnimi ukrepi preprečiti pospešeno propadanje obstoječega omrežja cest in objektov na njih;
z ustreznimi ukrepi izboljšati življenjske razmere za prebivalstvo in gospodarstvo ob najbolj obremenjenih 
cestah;
z ukrepi na cesti doseči urejen videz cest tako, da bodo ceste in njihovo okolje prijazne za uporabnike

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sanacija nevarnih mest
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S prometno signalizacijo in opremo bo izboljšana prometna varnost na nevarnih in potencialno nevarnih mestih kot 
so: križišča, krivine, varovanje pešcev, kolesarjev, itd.

Sanacija po zimi poškodovanih vozišč

Sanirana bodo po odjugi poškodovana vozišča.

Redno vzdrževanje objektov

S temi sredstvi bodo izvajana dela za: ohranjanje dobrega stanja objekta, nemoteno funkcioniranje vseh delov 
objekta, predvideno življenjsko dobo objekta, varnost prometa. S sredstvi tega projekta se bodo izvajala tako 
naslednja vzdrževalna dela: čiščenje odvodnjavanja na objektih, krpanje udarnih jam z asfaltov, čiščenje objektov, 
manjša popravila posameznih delov objekta, odstranjevanje nanosov, pranje ograj, čiščenje dilatacij, barvanje 
nepocinkanih ograj s predhodnim čiščenjem, popravilo varnostnih ograj na objektih.

Krpanje

Ta projekt je namenjen krpanju poškodovanih vozišč. Krpajo se praviloma odseki, krajši od 300 m tako, da je 
saniran čimvečji obseg omrežja. Dela so izvedena po vsako leto potrjenem lemem programu.

Obnova makadamskih vozišč

Projekt je namenjen vzdrževanju prevoznosti na makadamskih voziščih, ki jih je na državnih cestah 502 km. V 
okviru postavke se sanira tudi odvodnjavanje teh vozišč zaradi zaščite pred erozijo in se vzdržuje zgornji ustroj.

Cestno-železniška križanja

Na državnih cestah v Sloveniji je 99 nivojskih križanj z železnico, ki jih je potrebno redno vzdrževati. Ti stroški 
bodo 50% sofinancirani od DRSC. Pri vsklajevanju višine stroškov vzdrževanja so s Slovenskimi železnicami hude 
težave, saj od njih nikakor ni mogoče dobiti ustreznih analiz cen posameznih stroškov za preverjanje. V letu 2001 bo 
potrebno plačati tudi račun iz leta 2000, tekoče stroške pa plačati delno v 2002.

Obnova odvodnjavanja

Zelo velik problem na slovenskih cestah je nezadostno vzdrževano odvodnjavanje cest (jarki, propusti, koritnice 
itd). V preteklih letih pa se je to vzdrževanje zaradi pomanjkanja sredstev večkrat opuščalo. Na obstoječem omrežju 
državnih cest Republike Slovenije je približno 16000 propustov (manjših od 5 m) in približno 2500 kilometrov 
odprtih odvodnih jarkov. Z razpoložljivimi sredstvi na projektu bi bilo hahko obnovljenih oz. očiščenih približno 2 
% objektov za odvodnjavanje. Predvsem z očiščenimi, dobro obnovljenimi (vtočne in iztočne odprtine) ter primemo 
dimenzioniranimi propusti se ob elementarnih dogodkih lahko izognemo škodi, ki jo povzročijo vode.

Zalivanje reg in razpok

Ukrep zalivanja reg in razpok je izredno učinkovit za ohranjanje cestnega telesa. Če je izveden pravočasno, prepreči 
dostop vode v spodnji ustroj s tem pa zaščiti celotno cestišče, zlasti pred zimsko zmrzaljo.

Evidentirani so že odseki, na katerih bi bilo potrebno izvajati navedeni ukrep. Navedeni seznami bodo pregledani in 
razvrščeni po enotni prioriteti in uvrščeni v letni program v skladu s sredstvi.

Manjša popravila zidov

Sredstva tega projekta so namenjena manjšim popravilom zidov, obnovam kron zaradi montaže ograj in druga 
popravila, ki ne posegajo v stabilnost zidu. Pregled stanja zidov pred nekaj leti je pokazal 60 % iztrošenost le-teh, 
saj je večina zidov še iz časov pred drugo svetovno vojno. Stanje seje v zadnjih letih samo še slabšalo. Vsakoletno 
je pripravljen poseben program popravil, ki temelji na pregledu in evidentiranju poškodb.

Talne obeležbe na državnih cestah

Iz projekta se financira:

obnova vzdolžnih in prečnih označb na voziščih državnih cest v skladu z normativi in v okviru 
zagotovljenih sredstev,
izvedba označb po nalogih, ki jih v skladu s 67. členom Zakona o cestah izdaja Direkcija RS za ceste.

V skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa, Pravilnikom o prometnih znakih in standardi je opremljenost cest 
s talnimi označbami obvezna, saj je eden od pogojev za zagotavljanje prometne varnosti.

Obnova označb se glede na material iz katerega so izvedene izvaja z enokomponentno belo barvo ali hladno 
plastiko. Označbe iz hladne plastike obnavljajo povprečno vsako četrto ali peto leto, označbe iz enokomponentne 
bele barve pa se obnavljajo v skladu z naslednjimi normativi:

osne in ločilne črte ter prečne označbe (razen označb na avtobusnih postajališčih in polja za usmerjanje 
prometa) je potrebno obnoviti enkrat letno; izjema so prehodi za pešce in druge označbe v območjih 
»šolskih« prehodov, ki se po potrebi obnavljajo tudi dvakrat lemo, 

J3. oktober2003 3023 poročevalec, št. 83/IX



označbe na avtobusnih postajališčih in polja za usmeijanje prometa je potrebno obnavljati po potrebi, v 
povprečju pa vsaki dve leti, 
robne črte je potrebno obnavljati v povprečju vsaki dve leti.

Navedeni normativi zagotavljajo ustrezno dnevno in nočno vidnost talnih označb.

Zmanjševanje obsega obnove negativno vpliva na varno in tekoče odvijanje prometa, prometna varnost pa je že 
zmanjšana.

Obnova in nove varnostne ograje

V okviru rednega vzdrževanja cest se izvaja zamenjava v prometnih nesrečah poškodovanih varnostnih ograj.

Predlagana sredstva omogočajo minimalno zamenjavo poškodovanih ograj.

Predlagana sredstva omogočajo tudi zamenjavo ca 10.000 metrov ograj. Odseki cest, na katerih se bo izvajala 
zamenjava dotrajanih ograj, bodo določeni z letnim programom dela.

Po popisu izvedenem v letu 1994 je potrebno na državnih cestah postaviti več 100 kilometrov novih varnostnih 
ograj. Predlagana sredstva omogočajo minimalno postavitev novih varnostnih ograj.

Obnova vertikalne signalizacije

V okviru rednega vzdrževanja cest se izvaja:

zamenjava v prometnih nesrečah poškodovanih prometnih znakov,
prometnih znakov uničenih zaradi vandalizma, 
posameznih dotrajanih prometnih znakov in poškodovanih ali uničenih smernikov, 
postavitev novih prometnih znakov po nalogih DRSC (67. člen ZJC).

Predlagana sredstva omogočajo zamenjavo ali novo postavitev ca 50.000 smernikov, 14.000 prometnih znakov. 
Sistematična obnova vertikalne prometne signalizacije se izvaja na območjih, kjer je potrebna zamenjava večjega 
števila dotrajanih prometnih znakov. Življenjska doba prometnih znakov je 7 do 10 let. Po tem času folija iz katere 
so znaki izdelani izgubi odsevnost in obledi, s tem pa znaki izgubijo funkcionalnost.

Električna energija

DRSC kot upravljavec državnih cest skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje svetlobno signalnih naprav in cestne 
razsvetljave predvsem na državnih cestah izven naselja. Za te naprave poravnava tudi stroške porabljene električne 
energije.

Vzdrževanje in posodabljanje obstoječih odjemnih mest za naprave, ki so v upravljanju in vzdrževanju DRSC se 
financira iz navedenega projekta. Izvajalci del so pooblaščena elektropodjetja, ki edina lahko izvajajo ta dela.

Poravnavajo se tudi stroški v zvezi s telekomunikacijskimi napravami, ki so potrebne za povezavo naprav s centri za 
obveščanje (n.pr.: klic v sili-Vrbanski plato, Vremenska postaja Baba, Trenta)

Vzdrževanje signalnih naprav

DRSC kot upravljavec državnih cest skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje svetlobno signalnih naprav in cestne 
razsvetljave predvsem na državnih cestah izven naselja. Zaradi specifike del, se ta dela oddajajo na podlagi javnih 
razpisov najugodnejšim ponudnikom. V okviru teh del se izvaja:

redno vzdrževanje naprav in posameznih sklopov naprav (žarnice, dušilke, moduli,....) in 
investicijsko vzdrževanje (menjava drogov, semafomih naprav....).

Poleg semaforjev, cestne razsvetljave in opreme prehodov za pešce se v okviru postavke vzdržujejo tudi posebne 
naprave kot so:

oprema in razsvetljava predorov,
cestno - vremenske naprave (Baba, Vipavska dolina), 
črpališča v podvozih (Ptuj, Ankaran), 
spremenljiva prometna signalizacija in 
naprave za nadzor plazov.

Redni pregledi objektov

Vsako leto je potrebno opraviti redne preglede objektov na cestah (viaduktov, mostov, nadvozov, podvozov in 
predorov), ki omogočajo načrtovanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov. Ti se izvajajo v dveletnem ciklusu. Posebne 
meritve bodo izvedene za določitev nosilnosti objektov, za katere ne obstoja nobena dokumentacija.

Elementar - naravne nesreče HC in G ceste

Sredstva so namenjena takojšnjim intervencijam - zagotavljanju prevoznosti ob elementarnih dogodkih (neurja, 
poplave, plazovi, itd.) ter zagotovitvi osnovnih pogojev za življenje oziroma varnost ljudi in premoženja.

poročevalec, št. 83/IX 3024 13. oktober2003



Elementar - naravne nesreče R ceste

Sredstva so namenjena takojšnjim intervencijam - zagotavljanju prevoznosti ob elementarnih dogodkih (neurja, 
poplave, plazovi, itd.) ter zagotovitvi osnovnih pogojev za življenje oziroma varnost ljudi in premoženja.

Posipni materiali za državne ceste

Sredstva so namenjena nakupu posipnih materialov, predvsem NaCl, za odpravljanje poledice na državnih cestah. 
Planirana je poraba 30.000 ton posipnih materialov, kar naj bi zadoščalo za izvedbo posipanj v normalni zimi.

Nezagotavljanje sredstev ogroža normalno dejavnost zimskega vzdrževanja s tem pa bistveno zmanjšuje prevoznost 
in prometno varnost v zimskem času, ki je sicer določena z Zakonom o varnosti cestnega prometa in Zakonom o 
cestah.

Redno vzdrževanje HC in G cest

V okviru projekta se izvajajo predvsem dela, ki so nujna za zagotavljanje prevoznosti in varnosti. Ta dela so redni in 
izredni pregledi cest ( vključno z vsemi deli, ki se lahko opravljajo ročno), košnja trave in obsekovanje rastlinja ter 
ročno krpanje. Sredstva so namenjena tudi plačilu pripravnosti in akcij intervecijskih skupin, ki nudijo pomoč ob 
prometnih nesrečah.

Zagotoviti je treba denar za dokončanje študije za uvedbo koncesije in odpravo pomanjkljivosti po odločbah 
inšpekcijskih služb.

Redno vzdrževanje R cest

V okviru projekta se izvajajo predvsem dela, ki so nujna za zagotavljanje prevoznosti in varnosti. Ta dela so redni in 
izredni pregledi cest ( vključno z vsemi deli, ki se lahko opravljajo ročno), košnja trave in obsekovanje rastlinja ter 
ročno krpanje. Sredstva so namenjena tudi plačilu pripravnosti in akcij intervecijskih skupin, ki nudijo pomoč ob 
prometnih nesrečah.

Zagotoviti je treba denar za dokončanje študije za uvedbo koncesije in odpravo pomanjkljivosti po odločbah 
inšpekcijskih služb.

Sanacije drsnih vozišč

Iz podatkov meritev, predvsem na odsekih, kjer se pogosto pojavljajo prometne nezgode, ugotavljamo zelo drsna 
vozišča, ki jih je nujno sanirati bodisi z mikroasfaltnimi prevlekami, rezkanjem ali drugimi začasnimi ali trajnimi 
ukrepi. Izdelan bo letni program in dolgoročni program sanacij drsnih vozišč po odsekih in prioritetah.

Inženiring storitev

Projekt je namenjen plačilu stroškov konzultanta in organizacije nadzora nad delom rednega vzdrževanja in storitev, 
ker Direkcija RS za ceste ni niti kadrovsko niti številčno tako organizirana, da bi to službo lahko zagotovila sama.

RV - zimska služba državnih cest

Ocena stroškov za zimsko službo je pripravljena na osnovi analiz po koncu izvajanja vsakoletne zimske službe.V 
okviru fiksnih stroškov so zajeta pripravljalna dela kot so: postavitev snežnih kolov in dodatnih prometnih znakov, 
priprava deponij posipnih materialov ter dežurstvo in pripravnost ljudi, opreme in mehanizacije).

V času dežurstev in pripravnosti, v primeru da ni zimskih aktivnost, delavci zaradi racionalizacije delajo dela 
režijskega značaja, to so predvsem obsekovanje vejevja, Čiščenje in ponovni odkop jarkov za odvodnjavanje ter 
urejanje bankin.Težje pa je oceniti variabilni del stroškov. Le-taje izvrednoten na povprečno število akcij posipanja 
in 9 akcij pluženja (v zadnjih nekaj zimah je število akcij nihalo med 7 in 11).

Programi za dela so pripravljeni v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju in varstvu cest do 15. oktobra.

Kolesarske poti

Novi zakon o javnih cestah določa tudi novo kategorijo javnih cest - kolesarske poti za katere bo potrebno pripraviti 
takorekoč vse: predpise o projektiranju, izhodišča za planiranje, konkretne projekte rešitev, strategijo, nacionalni 
program,....

Ker je to popolnoma novo področje dela, ki ga na Direkciji uvaja ZJC, bodo letošnja sredstva namenjena predvsem 
tem organizacijskim potrebam. Inventarizacija stanja je izdelana, osnove za izdelavo mreže kolesarskih poti in za 
pravilnik o projektiranju pa v zaključni fazi.

4. Planirani indikatorji

Obseg vzdrževalnih del se praviloma določa na osnovi kriterijev, meril, normativov in standardov in je odvisen od: 
kategorije ceste, prometne obremenitve, strukture prometa, geografske lege, tehničnih in drugih elementov ceste in 
načina utrditve, poškodovanosti vozišča in vrste poškodb, itd.
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Najnujnejši ukrepi za zagotovitev minimalnega standarda vzdrževanja cest so odvisni od naslednjih kriterijev: 

zagotavljanja temeljnih pogojev prometne varnosti,
prevoznosti in kakovosti odvijanja prometa, - ohranjanja in varstva cest, 
racionalnosti, gospodarnosti in usklajenost z drugimi ukrepi, 
varovanja okolja in 
urejenega videza cest.

4038 - Upravljanje in varstvo cest

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe izvrševanja predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah in drugimi predpisi in to v obsegu, ki še 
zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi so podlaga za pripravo na investicije, je predviden program del v postavki 
upravljanje in varstvo cest in je naslednji:

stroški terjatev in obveznosti, 
stroški, ki nastanejo pri pobiranju letnih povračil za ceste, 
ekspropriacije državnih cest,
odkupi in odškodnine za v preteklosti neporavnane obveznosti do lastnikov nepremičnin, ki jih je prizadela 
gradnja državnih cest,

- strokovno-razvojne (strateške)naloge, razvojno-raziskovalne naloge, 
priprava raznih študij,
revizije projektne dokumentacije,

- pridobivanje podatkov in vodenje evidenc v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o 
evidencah o javnih cestah in objektih na njih (štetje prometa, programska oprema in vzdrževanje banke 
cestnih podatkov in vzpostavljanje novih, priprava dokumentacije za arhiviranje na mikrofilm, preglede 
objektov (redni, občasni in glavni), preglede cest (periodične in po odjugah), itd.), nakup in vzdrževanje 
opreme za izvajanje meritev in kontrolo cest ter izvajanje kontrolnih preiskav in meritev,
informiranje o stanju cest, 
priprava smernic in tehničnih specifikacij, 
sodelovanje v mednarodnih organizacijah in projektih, 
strokovna opravila za izvajanje upravnih nalog,

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

Izhodišča so opredeljna v 19. členu ZJC, ki določa:

(1) Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo državnih cest 
opravlja Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: Direkcija za ceste). Te obsegajo zlasti:

izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja državnih cest in izdelavo osnutkov teh planov; 
naloge rednega vzdrževanja državnih cest; 
naloge nadzora nad stanjem državnih cest;
naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh državnih cest;
izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na državnih cestah, za katere je predpisana izbira 
izvajalca na podlagi javnega razpisa;
izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja za redno vzdrževanje državnih cest, če je 
tak način njegovega izvajanja določen s predpisom iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona; 
naloge v zvezi z investicijami v državne ceste;
vodenje evidenc o državnih cestah, določenih s predpisom iz osmega odstavka 3. člena tega zakona; 
štetje prometa na državnih cestah;
naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju državnih cest in prometa na njih; 
naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje državnih cest in objektov na njih ter 
v zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika;

- izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo državnih cest in za zavarovanje prometa na 
njih;
naloge v zvezi s pripravo strokovnih podlag za tehnične predpise o projektiranju, graditvi in vzdrževanju 
javnih cest;
priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za javne ceste; 
sklepanje pogodb po pooblastilu ministra, pristojnega za promet; 
druge naloge, določene z zakonom ali drugim predpisom.

(2) Za redno vzdrževanje državnih cest lahko Direkcija za ceste organizira cestne baze kot režijske obrate.

(3) Direkcija za ceste opravlja tudi strokovnotehnične, razvojne, organizacijske, upravne in druge naloge, določene s 
tem zakonom, ki se nanašajo na graditev, vzdrževanje in varstvo državnih kolesarskih poti.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Cestni promet

Projekt je namenjen pokrivanju direktnih stroškov storitev v zvezi z delom podprograma upravljanje in redno 
vzdrževanje cest - "cestni promet".

Ugotavljanje skladnosti vozil

Projekt je namenjen pokrivanju direktnih stroškov storitev v zvezi z homologacijami vozil

Informacijska infrastruktura

Projekt je namenjen pokrivanju stroškov za prenos sistema od prejšnjih izvajalcev na Direkcijo, nabavo potrebne 
strojne in programske opreme, vzdrževanju strojne in programske opreme, drugo.

Informatika (promet)

Projekt je namenjen informacijski podpori dela v zvezi z ugotavljanjem skladnosti vozil in v zvezi z cestnimi 
prevozi ter v zvezi z lemimi povračili za uporabo cest.

Odškodnine zaradi prometa

Iz tega projekta se plačujejo upravičeni odškodninski zahtevki, ki ne zahtevajo investicijskih vlaganj.

Državni razvojni program

Izdelano bo:

izpoplnjena in informacijsko podprta metodologija določanja ukrepov na osnovi evidentiranih neustreznsti 
predlog ukrepov po prioritetah in ocena strškov za izdelavo dolgoročnega programa dela na državnih cestah 
program projektov, ki bi lahko bili predmet financiranja iz evropskih strukturnih skladov.

Meritve in ocenjevanje stanja

Izvajajo se dela ocenjevanja voznih površin po metodi MSI, meritve vzdolžne nerovnosti z napravo ZAG, meritve 
drsnosti z opremo SCRIMTEX in meritve nosilnosti z FDW napravo in tehtanje vozil po sistemu WIM na objektih.

Informacijski sistem DRSC

S tem projektom bo financirana:

integracija posameznih obstoječih aplikacij, - prenova tehnološko zastarelih aplikacij 
avtomatizacija do sedaj šibko podprtih poslovnih področij, - uvedba novih aplikacij

V kolikor ne bodo zagotovljena ustrezna sredstva ne mo možno zagotoviti:

brez integracije obstoječih aplikacij izgubljamo na dostopnosti, točnosti in enoličnosti podatkov
prenove tehnološko zastarelih aplikacij, kar lahko povzroči izpad delovanja zastarelih področij, ki so z 
novimi tehnologijami nekompatibilne oziroma jih več ne izdelujejo
glede na povečevanje obsega dela (omrežja cest oziroma novih predpisov) nezagotavljanje denarja za 
avtomatizacijo pomeni več kadra
če ne bo novih aplikacij določene analize ne bo možno izvajati v razumnem času

Študije za potrebe izboljšanja prometne varnosti

Izdelovale se bodo študije kot strokovna podlaga za:

pripravo predlogov sanacij nevarnih mest
pripravo predlogov ureditev prehodov za pešce
pripravo predlogov ureditev avtobusnih postajališč
pripravo predlogov ureditev počivališč 
predlogov za urejanje križišč

Vodenje sistema kakovosti

Plačana bodo dela v zvezi s postopki za potrjevanje ISO certifikata.

Razvojno-raziskovalne naloge

ZJC predvideva v 21. čl. da je potrebno do 2% proračunskih sredstev za vzdrževanje državnih cest nameniti za 
raziskovalno dejavnost. Navajamo nekatere naslove razpisanih nalog:

Metodologija za določitev prioritete prometno-vamostnih ukrepov na obstoječih in na novopredlaganih 
lokacijah prehodov za pešce
Vodenje prometa na G in R cestah glede na posamezne kategorije vozil
Raziskava voznodinamičnih lastnosti pilotnega cestnega odseka
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- Raziskava dejanskih vzdolžnih in prečnih parametrov ceste
Uporaba objektne tehnologije za potrebe cestnega gospodarstva
Raziskava vpliva uvajanja ukrepov za umirjanje prometa
Modeliranje vpliva gostote in strukture prometa na stanje voziščne konstrukcije
Modeliranje slabšanja stanja vozišča za posamezne lastnosti na podlagi izvedenih meritev iz preteklih let

- Projektna dokumentacija v elektronski obliki AUTOCAD projekti za BCP
- Proučitev in vrednotenje atributov za določitev meril za postavljanje znakov za vodenje do pomembnih 

objektov
Raziskava kontinuiranosti in ustreznosti plasti v nosilnih slojih vozišča 
Raziskava uvajanja učinkovitosti izboljšav na nivojskih križiščih cest

Kontrola osnih pritiskov

Kontrola osnih pritiskov in skupnih mas je v skladu z določili Zakona o javnih cestah ena osnovnih dejavnosti 
varstva cest. Dela se izvajajo na osnovi mesečnih programov, ki se usklajujejo s predstavniki Ministrstva za notranje 
zadeve, ki pri izvajanju kontrole sodelujejo v skladu s svojimi pooblastili (izločanje vozil, kontrola dokumentov, 
identifikacija voznikov). Kontrola se izvaja s tremi ekipami.

Za izvedbo platojev za tehtanje se v okviru izvedbe izdela minimalna tehnična dokumentacija. Glede na vrednost del 
se dela oddajajo na osnovi direktne oddaje del (zbiranje ponudb). Dokumentacija je podlaga za pridobitev odločbe o 
priglasitvi del, pridobitev potrebnih zemljišč in oddajo del za izvedbo platojev.

Prometna študija Slovenije

Prometna študija Slovenije je bila nazadnje narejena pred dvajsetimi leti in njeni podatki niso več uporabni. Ker je 
potrebno izdelati in sprejet več temeljnih dokumentov (strategijo, nacionalni program, prostorski plan RS) je za 
korektne odločitve nujno izdelati nov prometno študijo Slovenije. Projekt bo interdisciplinaren, zahteval bo obsežne 
terenske raziskave in bo trajal več let.

Štetje prometa

Ta projekt pokriva stroške, ki so potrebni za vsakoletno štetje in anketiranje prometa na državnih cestah cestah. 
Predvideno je 4 x štetje na 40 in 1 x štetje na ca 50 števnih mesth. V te stroške so všteti tudi stroški vzdrževanja 
starih in nabave novih sodobnih avtomatskih števnih naprav. Poleg tega bo izvedeno potrebno število Štetij in 
prometnih raziskav za potrebe študij in projektov.

Neizvajanje teh del pomeni veliko škodo v statističnih raziskovanjih za katere smo zadolženi po zakonu o 
statističnih raziskovanjih in za evropske inštitucije, predvsem pa brez teh podatkov ni mogoče izdelati nobenega 
projekta.

Študije

S tem projektom se krijejo stroški in pogodbene obveznosti pri izdelavi feasibility in drugih študij, ki so potrebne za 
nekatere investicije. V to postavko so vključene tudi izdelave predštudij upravičenosti, s katerimi se šele izbirajo 
vrste ukrepov ter tudi projekti za prijavo v sofinanciranje tujih bank za nekatere pomembnejše smeri. Izdelovale se 
bodo tudi druge študije v skladu z letnim programom, ki bo izdelan za posamezno leto .

Informacijska infrastruktura

Financirano bo vzdrževanje (HW-Digital, SW-OS, SW-Oracle, SW-ESRI) in razvoj informacijske opreme v 
Direkciji RS za ceste.

Prav tako bo potrebno za vzpostavitev novih služb dokončno urediti informacijsko opremo in povezave. Zakon o 
javnih cestah bistveno razšiija zahteve po vzpostavljanju informacijske tehnologije (Informacijski sistemi, 
transakcijski del-OLTP, Analitični del-OLAP in upravljanje z dokumenti-DMS).

Upravljanje in varstvo cest

Novi zakon o javnih cestah je prenesel pristojnosti v zvezi z upravljanjem in varstvom cest na Direkcijo RS za ceste.

ker to zakon za nekatere vrste soglasij to omogoča, Direkcija to delo odda po pogodbi. Gre za naslednji obseg del: 
izredni prevozi 6500 kom/leto, posegi v varovalni pas 4000 kom/leto, zapore cest 1500 kom/leto.

Vzdrževanje BCP

Zagotavljanje ažurnih baz podatkov je osnovna dejavnost Direkcije RS za ceste napisana v "Zakonu o cestah" in 
"Pravilniku o evideci o javnih cestah in objektih na njih ter tehničnih podatkih za te ceste". Te podatke dnevno 
uporabljata tudi Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo. Prav tako je Direkcija nosilec 
posredovanja podatkov po zakonu o nacioanlnem statističnem raziskovanju za področje prometa in cest, ter s 
podatki vključena tudi v mednarodne statistične publikacije.
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"Banka cestnih podatkov" je informacijski sistem in je ena temeljnih dejavnosti DRSC in se v tej sferi vodi že od 
leta 1953, računalniško pa že od leta 1974.

Iz tega projekta se financira redno vzdrževanje baz podatkov o cestah in objektih na njih, zagotavlja pridobivanje 
novih podatkov skladno s širjenjem potreb in nalogami DRSC,- izvaja se projekt posodobitve celotnih baz podatkov 
v okolje (ORACLE, Microsoft) z nadgradnjo v GIS okolju (geografski informacijski sistem) za prostorsko 
prikazovanje podatkov o cestah ter analiziranje stanja cest, ki jih ta tehnologija omogoča. Ker so ceste predvsem 
prostorski podatek je ta kakovostni prestop v nova orodja nujen, če želimo še slediti potrebam po informacijah, 
predvsem pa te zagotavljati uporabnikom. Plačuje se redno vzdrževanje in noveliranje programske opreme zaBCP.

Nezagotavljanje sredstev za vzdrževanje in posodabljane podatkovnih baz pomeni neodgovoren odnos do osnovne 
baze vseh planskih dokumentov v cestnem gospodarstvu. Vsakršna prekinitev del predstavlja tudi nepopravljivo 
škodo v statistiki. Vedno večji fond podatkov, ki izhaja iz vedno večjih potreb in zahtev uporabnikov nujno zahteva 
posodabljanje informacijskega sistema BCP.

Odkupi in odškodnine

Finančna sredstva tega projekta se bodo uporabljala za:

reševanje starih nerešenih premoženjsko-pravnih zadev (odškodnin za zemljišča, objekte, naprave, 
nasade,...) v zvezi z gradnjami in rekonstrukcijami državnih cest;

- izplačevanje odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v primerih, ko je odločba o 
spremembi namembnosti izdana po zaključeni investiciji:
izplačevanje odškodnin lastnikom nepremičnin ob cestah na podlagi pravnomočnih sodnih odločb (imisije v 
zvezi z odvijanjem prometa);

S temi sredstvi ne bomo realizirali aktivnosti za zemljiško-katastrsko ureditev vseh dosedaj zgrajenih državnih cest 
ob upoštevanju 137. čl. Zakona o zemljiški knjigi (Ur.l.RS št.33/95); aktivnosti so zajete v programu urejanja 
zemljiškokatastrskega stanja zemljišč uporabljenih za gradnjo državnih cest, ki ga je na podlagi sklepa vlade z dne 
8.6.95 izdelala MPZ - Direkcija RS za ceste.

Ekspropriacije G, R cest

"Projekt" je namenjen za plačilo stroškov predobremenitve in stroškov v zvezi z odmerami cest in udeleževanjem 
investitorja na podlagi pooblastila Javnega pravobranilstva RS v postopkih:

Vsako leto predvidevamo odmero vseh rekonstruiranih cest, ki bodo do konca tekočega leta dane v uporabo. Prav 
tako se iz te proračunske postavke koristijo sredstva za plačilo odmer cest, ki so bile rekonstruirane v preteklih 
obdobjih. Postopka odmere ceste ni mogoče vedno izvesti po končani gradnji zaradi neizvedenih kmetijsko- 
prostorskih ureditvenih operacij (komasacije, arondacije in drugi posegi v urejanje in rabo kmetijskih zemljišč).

Glede na to, daje bilo s 1.7.98 med državne ceste prevzetih 1100 km novih cest, bo potrebno stanje šele ugotoviti in 
ga postopoma sanirati.

Na podlagi sklepa vlade št 463-01/93-2/24-8 z dne 9.6.1995 smo pristopili tudi k programu izvajanja geodetskih del 
v zvezi z odmero infrastrukturnih in drugih objektov, ki so potrebna za ureditev uradnih evidenc o zemljiščih.

Mesta za izločanje tovornih vozil

Ureditve počivališč se bodo po letnem programu del izvajala dela na opremi, sanaciji stanja in ureditvah, ki niso 
predmet investicij.

Priprava tehničnih predpisov

Izdelovale se bodo predvsem podlage za Tehnične specifikacije, Smernice pa tudi Pravilnike in druge podzakonske 
predpise. V ta namen so bili od ministra imenovani Tehnični odbori. Delo teh odborov bo financirano iz te postavke. 
To bo predvidoma nekaj leten projekt za katerega bo potrebno angažirati precejšen del slovenske strokovne javnosti.

Kopiranje, tisk in ostalo

Ta projekt je namenjen predvsem kopiranju in tiskanju dokumentov in publikacij, kijih mora izdelovati Direkcija 
RS za ceste, prav tako pa nabava strokovne literature, ki je nujno potrebna za strokovno delo Direkcije.

Nezagotavljanje sredstev bi onemogočilo normalno delo, posledica pa bi bila, da ne bodo izdelane tako redne 
(SPISEK CEST, BILTEN - PODATKI O CESTAH, PROMET, ANALIZA STANJA) kot tudi izredne publikacije 
in druga gradiva potrebna za delo DRSC, kot pripomoček drugim organom odločanja in posameznikom.

Strateške naloge

V naslednjih dveh letih načrtujemo izdelati naslednje, za Direkcijo RS za ceste in seveda v kontekstu gospodarjenja 
s cestami, strateške naloge.:

Analiza poslovnih in strokovnih procesov DRSC
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Metodologija spremljanja kakovosti izvedenih del
Harmonizacija štetja prometa v skladu z EU
Metodologija za določitev kazalcev za pripravo ukrepov enotnega programskega dokumenta za področje 
državnih cest
Izdelava metodologije in predloga nove kategorizacije cest glede na regije v Sloveniji
Vzdrževanje mednarodne podatkovne baze IRT AD

- Izdelava primerjalnih analiz prometne varnosti za potrebe IRTAD
Metodologija in vzpostavitev skupne baze podatkov za planirana in izvedena dela na programski ravni

Kasneje ugotovljene obveznosti iz pret. let

Sredstva bodo omogočila poravnavo obveznosti, ki nastanejo bodisi po zaključenih rekonstrukcijah ali obnovah in 
poravnavo zapadlih obveznosti ko v tekočem proračunskem letu ni več postavke ali za:

plačila izvržb po sklepu sodišča
plačila zamudnih obresti
in drugo

Razdelitev na podkonte je narejena v skladu z plačili v letu 1998.

Revizije projektov

Revizije projektov tečejo intenzivno. Potrebno je več pozornosti pri pripravi projektov posvetiti predizmeram in 
predračunom, ti so izjemno pomanjkljivi, kar ima kasneje pri izvedbi za posledico bistveno povečanje vrednosti del 
med gradnjo. Ugotovljeno je, da je potrebno poenotiti vsebino projektnih nalog za razne nivoje projektov, saj bi s 
tem zagotovili potrebno kvaliteto projektov.

Za planirana sredstva bodo plačane vse storitve v zvezi z organizacijo revizij in sami pregledi projektov. 
Ocenjujemo, da bo vsako leto revidirano cca 450 projektov.

Informiranje o stanju cest

Z novim zakonom o javnih cestah je Direkcija RS za ceste dolžna organizirati službo za informiranje uporabnikov 
cest. Prvič v zimi 97/98 je Direkcija RS za ceste vzpostavila za obveščanje javnosti tudi stran na Internetu. Izdelana 
je bila študija organizacije obveščanja javnosti oziroma uporabnikov cest, ki bo osnova za implementacijo.

Dokončati je študijo vzpostavitve sistema obveščanja javnosti in predvideti tudi realizacijo v skladu z zaključki.

Oprema za nadzor in monitoring cest in prometa

Da bi lahko ustrezno načrtovali posege na cestah in objektih na njih, je potrebno izvajati določene meritve in 
opazovanja in zato je potrebno imeti ustrezno opremo. Postavka je namenjena razvoju merilne opreme za 
ugotavljanje stanja cest in razvoju števne opreme ter ustrezne informacijeske podpore.

Sodelovanje v mednarodnih projektih

Plačana bo letna članarina za združenje PIARC, kjer je R Slovenija včlanjena od leta 1995. Ker so nekateri delavci 
Direkcije zadolženi za izdelavo konkretnih projektov v mednarodnih delovnih skupinah, bodo stroški s tem v zvezi 
poravnani iz te postavke ter stroški sekretariata nacionalnega komiteja PIARC Slovenija.

Letna povračila za uporabo cest

Plačila storitev po pogodbah o določanju višine, pobiranju, nakazovanju v proračun in kontroli vplačil povračil za 
uporabo cest, kijih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna in priklopna vozila na podlagi mesečnih računov in 
obračunov ter plačilo tiskanja računalniškega obrazca "Potrdilo o plačilu letnega povračila za uporabo cest".

Vzpostavitev BCP za nove državne ceste

V skladu z vsakoletnimi prekategorizacijami cest je potrebno vzpostaviti banko cestnih podatkov. V ta namen bo 
potrebno izvesti terenske meritve in te podatke računalniško ter grafično obdelati.

V kolikor ne bodo zagotovljena ta minimalna sredstva v prihodnje ne bo mogoče korektno planirati potrebnih 
ukrepov v smislu gospodaijenja s cestami oziroma za te nove ceste ne bo mogoče dolgoročno oceniti potrebnih 
ukrepov ter jih ustrezno vključiti v nacionalni program vzdrževanja in izgradnje državnih cest.

Vzdrževanje BCP signalizacije in opreme

V letu 94 in 95 je bila vzpostavljena nova baza podatkov signalizacije in opreme na večini danes kategoriziranih 
državnih cest (razen AC). Bazo podatkov je potrebno sprotno ažurirati saj sicer ne zagotavlja korektnosti podatkov, 
ki so v primeru prometnih nezgod lahko ključnega pomena pri ugotavljanju odgovornosti. V skladu z novim 
Pravilnikom o signalizaciji pa bo potrebno popisati tudi vso neprometno signalizacijo.

Arhiv investicijsko tehnične dokumentacije
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Zaradi posodobitve arhiviranja investicijsko-tehnične dokumentacije, ki nastaja pri upravljanju z državnimi cestami, 
predvsem pa zaradi pomanjkanja arhivskega prostora (Direkcija RS za ceste je dolžna trajno hraniti vse projekte 
izvedenih del za državne ceste in objekte na njih), je bil na Direkciji RS za ceste ustanovljen mikrofilmski center. 
Obstoječo dokumentacijo načrtujemo v nekaj naslednjih letih preslikati na mikrofilmski medij skladno s 
predvidenim projektom, kije bil verificiran tako na MNZ kot v Arhivu Slovenije.

S predvidenimi sredstvi bodo plačane storitve priprave dokumentacije za preslikavo (urejanje, šifriranje, 
vzpostavitev baze podatkov, čiščenje arhiva,...) in samo delo na preslikavi za kar je sklenjena večletna pogodba z na 
javnem razpisu izbranim izvajalcem. Sodobnejši način arhiviranja bo tudi olajšal delo z dokumentacijo.

Močan razvoj informacijskih sistemov narekuje nov način hranjenja dokumentov, tudi v elektronski obliki, za kar pa 
je potrebno vlaganje v osnovno informacijsko tehnologijo.

Nezagotavljanje sredstev za to delo pomeni pomeni, da bo treba najkasneje v letu najeti nove arhivske prostore, za 
katere bo treba plačevati najemnino, delo z dislociranim arhivom pa bo nevzdržno, saj se projekti dnevno 
uporabljajo pri rednem delu. Ta problem se že pojavlja na Arhivu Slovenije, ki v sedanjih razmerah od nas ni 
pripravljen sprejeti papirnatega arhiva ampak mikrofilmsko kopijo.

Programska oprema za BCP za občine

V skladu s Pravilnikom o evidencah o cestah in objektih na njih (Ur.l.RS 49/97) je bila v letu 1998, po vzoru banke 
cestnih podatkov (BCP) Direkcije RS za ceste, izdelana programska oprema za vodenje BCP za občinske javne 
ceste. Oprema je bila ponujena vsem občinam zastonj, inštalirana in oraganizirano šolanje pooblaščenih vodij za 
BCP. Zagotovljena je bila tudi garancija pol leta. V nadaljevanju pa morajo za vzdrževanje poskrbeti občine same. 
Država bo skrbela za sprotno nadgradnjo sistema in uvajanje novih občin.

Svetovalne storitve

Krijejo se stroški pogodbenih obveznosti pri svetovalnih storitvah tujih in domačih svetovalnih organizacij. 
Nekatere storitve so neobhodne tudi zato, ker v DRSC ni mogoče zaposliti ustrezno število kadrov za izvajanje 
tovrstnih del.

Stroški revizije postopka JN

Zakon o revizijski komisiji za javna naročila predvideva možnost določenih stroškov v zvezi s postopki vodenja 
javnih naročil.

13022404 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

1. Opis podprograma

Stanje državnih cest v Sloveniji je v sorazmerno velikem obsegu slabo in to tako v pogledu voziščnih konstrukcij 
kot elementov cest pa tudi prometnih ureditev skozi naselja in mimo njih. V pretežni meri je to posledica 
nezadostnih vlaganj v cestno infrastrukturo in neustrezne razdelitve razpoložljivih sredstev med posamezne skupine 
ukrepov.

Tako je bilo glede na prenizka sredstva za ceste nesorazmerno več vlaganj v rekonstrukcije cest kot v njihovo 
vzdrževanje in obnavljanje. Čeprav je nesporno, da so bile rekonstrukcije cest potrebne, bi se, glede na slabo stanje 
voziščnih konstrukcij, lahko časovno nekoliko odmaknile.

Po pomembnosti so prav gotovo najpomembnejši ukrepi, ki zagotavljajo varno odvijanje prometa, prevoznost cest in 
njihovo ohranjanje. V te ukrepe pa seje v preteklosti premalo vlagalo, zato je tudi zaostanek na teh področjih zelo 
velik in stanje cest slabo, tako da že nekaj spomladanskih odjug bistveno poslabša stanje cestnega omrežja do take 
mere, daje na posameznih območjih praktično neprevozno.

Pri sprejemljivem vsakoletnem obnavljanju vozišč bi bil obseg hudih poškodb minimalen, s tem pa bi zaradi 
zmanjšanja vlaganj v rekonstrukcije oddaljili posodobitev cest.

2. Pravne podlage

Predpisi, ki se nanašajo na ceste:

Zakon o javnih cestah
Uredba o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih 
dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti
Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest
Uredba o kategorizaciji državnih cest
Uredba o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest
Pravilnik o prometni signalizacij in prometni opremi na javnih cestah
Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivo ju rednega vzdrževanja javnih cest
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Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč
Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umirjanje prometa 
na cestah
Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste
Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih 
in regionalnih cestah

Predpisi, ki se nanašajo na prevoze v cestnem prometu:

Zakon o prevozih v cestnem prometu
Uredba o višini, časovnih obdobjih ter načinu dodelitve začasne subvencije avtobusnim prevoznikom, ki opravljajo 
javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu
Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motoma in priklopna vozila ter mesta za 
njihovo vzdrževanje
Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu
Pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vodenja potniške spremnice za avtobusne prevoznike s sedežem v 
RS
Pravilnik o avtobusnih voznih redih
Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic
Pravilnik o oznakah in opremi vozil s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
Pravilnik o notranji kontroli
Pravilnik o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za 
pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu
Pravilnik o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listine za domačega avtobusnega prevoznika
Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev 
avtobusnih postaj
Odredba o priglasitvi posebnih linijskih prevozov
Navodilo o postopku in načinu dokazovanja poravnave davčnih obveznosti pri pridobivanju dovolilnic za prevoz 
stvari v mednarodnem cestnem prometu
Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v RS
Uredba o povračilu za izredne cestne prevoze
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne 
prevoze v RS
Zakon o prevozih v cestnem prometu
Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu
Odlok o denarnih zneskih, do katerih je omejena odgovornost prevoznika v cestnem prometu

Pravilnik o postopku, po katerem inšpektorji Prometnega inšpektorata RS ustavljajo vozila v cestnem prometu

Predpisi, ki se nanašajo na vozila:

Uredba o cestni taksi za motoma in priklopna vozila registrirana izven RS, s katerimi se opravlja prevoz potnikov in 
blaga pojavnih cestah v RS
Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motoma vozila in 
priklopna vozila in Uredba o spremembah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo 
uporabniki cest za cestna motoma vozila in priklopna vozila
Pravilnik o potrdilu o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest oziroma o oprostitvi plačila letnega povračila 
ali ugotovitvi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača
Odredba o homologaciji vozil
Navodilo o postopku homologacije lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme
Navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote
Seznam tehničnih specifikacij za motoma in priklopna vozila
Pravilnik o ES-homologaciji motornih vozil
Seznam predpisov, ki urejajo področje cestnih vozil v RS
Mednarodni pravilniki o homologaciji posameznih delov, sistemov in opreme vozil

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so:

omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo 
povezavo na celotnem področju Slovenije z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih 
območij;
omogočiti vključevanje Slovenije v mednarodno cestno omrežje.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji so;

prednostno ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti, zmanjševanje negativnih vplivov 
na okolje, 
izboljševanje voznih pogojev, 
racionalno določanje ukrepov, v vseh planskih fazah, od načrtovanja do izvedbe,

- zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih učinkov na promet.

1350 - Investicijsko vzdrževanje državnih cest

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se izvajajo aktivnosti na naslednjih področjih

Pripravljalna dela za investicije

Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati dve do tri leta prej kot načrtujemo izvedbo. 
Načrtovana sredstva omogočajo primemo dinamiko priprave.

Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo vse več zahtev, ki jim 
morajo projekti slediti, zato so tudi stroški dokumentacije bistveno narasli glede na zadnja leta. Na ceno tudi 
bistveno vpliva veliko povpraševanje po tovrstnih storitvah in pomanjkanje ustreznega kadra v Sloveniji.

Obnove cest

Dela predstavljajo ne samo sanacijo vozišč ampak tudi manjše korekcije tehničnih elementov cest za zagotavljanje 
varnosti vendar brez posegov izven cestnega sveta.

Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti

Program predstavlja urejanje križišč, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč, počivališč, itd. Projekti obsegajo 
sanacije predvsem ali samo tistih točk, ki z vidika prometne varnosti predstavljajo zgostitve prometnih nezgod. 
Programje minimalen glede na potrebe.

Sanacija brežin, plazov, obcestja

Pri sanacijah plazov gre za delne.rekonstrukcije krajših odsekov cest z drugimi ukrepi. Ker za ta dela že več let niso 
zagotovljena zadostna sredstva, se razmere hitro slabšajo in prihaja do vse več porušitev. Vsakoletna neurja 
povzročajo obsežne poškodbe na brežinah, ki jih je smotrno čimprej sanirati..

Sanacije premostitvenih objektov

Za ohranjanje objektov so nujna manjša investicijsko-vzdrževalna dela predvsem na hidroizolacijah, zgornjem 
ustroju objekta, v nekaterih primerih tudi na konstrukcijskih delih. Program je izdelan na osnovi pregledov objektov 
in predstavlja najnujnejše sanacije od katerih jih imam večina omejeno nosilnost.

Sanacije propustov

Množica objektov razpetine 3 do 5 m je v slabem stanju in jih je potrebno sanirati ali celo zgraditi nove; gre tako za 
slabe tehnične elemente, ki predstavljajo omejitve gabaritov ali za poškodovanost.

Sanacije opornih in podpornih konstrukcij

Po popisu stanja iztrošenosti oziroma poškodovanosti, so podporne in oporne konstrukcije potrebne sanacij v 65% 
vseh primerov. Program predstavlja le minimalen obseg del na že porušenih zidovih. Nezagotavljanje zadostnih 
sredstev predstavlja nevarnost zapiranja cest zaradi porušitev, ki se zgodijo ob večjih neurjih..

Ureditve cest skozi naselja

Večina teh projektov se izvaja na zahtevo in s sofinanciranjem občin, ki predvsem skozi naselja urejajo svojo bodisi 
dotrajano komunalno infrastrukturo ali gradijo novo, prav tako pa ob vse večjem prometu želijo zagotoviti z 
izgradnjo pločnikov vsaj minimalno prometno varnost pešcem in kolesarjem..

Manjše rekonstrukcije (modernizacije)

Predvidene modernizacije (asfaltiranja) so samo manjši del potreb in zahtev lokalnih skupnosti, običajno tovrstni 
ukrepi niso prometno-ekonomsko upravičeni, njihova realizacija je utemeljena iz drugih razlogov (nerazvitost 
področja, okolje,...). Program je izdelan na osnovi izdelane študije »Sanacija makadamskih državnih cest«, ki 
predvideva dela v mejah obstoječih gabaritov..

Nadomestne gradnje premostitvenih objektov
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Novogradnje objektov so predvidene predvsem zaradi potrebe po preložitvah državnih cest zaradi slabih tehničnih 
elementov ah gre za nadomestne objekte, ker so obstoječi dotrajani do te mere, da ni smotrna sanacija (leseni, 
jekleno-leseni, itd).

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

Izdelana je bila analiza stanja cestnega omrežja, prometnih, prometno-varnostnih in Okolje-varstvenih razmer. 
Rezultati te analize so osnova za načrtovanje obnovitvenih del in drugih investicijskih posegov, s katerimi se 
ohranja cestno omrežje ter izboljšujejo vozni pogoji, prometna varnost in vplivi na okolje.

Ugotavljeno je naslednje stanje oz. pomanjkljivosti obstoječega omrežja državnih cest (brez avtocest); V 2.8% 
neustrezno kapaciteto ceste, v 12.6 % neustrezne vozne hitrosti, v 24.8.% neustrezne širine cest, v 12.4% neustrezni 
radiji, v 1.5% neustrezni vzponi, v 35% slabo ali zelo slabo stanje vozišča in še vedno 8.1% državnih cest v 
makadamski izvedbi.

Poleg navedenega so evidentirane (kratek povzetek) še 7 črnih križišč, 42 črnih odsekov, 14 črnih točk, 24 odsekov 
s pojavom klesnic, 8 odsekov s preseženo kapaciteto ceste, 90 nevarnih mest, 39 potrebnih novogradenj objektov, 11 
potrebnih rekonstrukcij objektov, 156 potrebnih sanacij objektov, 17 potrebnih izgradenj nadomestnih objektov, 89 
potrebnih obvoznic, preko 330 nesaniranih plazov in več kot 300 mest s poslabšano prometno varnostjo, 142 
pododsekov z neustreznimi tehničnimi elementi, 149 zelo nevarnih mest, 163 lokalnih zožitev in 97 nivojskih 
železniških križanj.

Objekti

Na delu hitrih, glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji je 1452 objektov pravokotne čiste razpetine večje 
od 5 m in 762 objektov razpetine 3 do 5 m.

Objekti so pregledani redno vsaki 2 leti in je poznano njihovo kondicijsko stanje glede na poškodbe. Po merilih 
metodologije, objekte glede na poškodovanost razvrščamo v 5 kategorij. Glede poškodb je zanimiva kategorija cca 
130 zelo slabih objektov. Stopnja poškodovanosti je ugotovljena glede na visok rating poškodb in glede na skupno 
oceno stanja objelaa, ki je lahko od 1 do 5, kar pomeni 1 kritično stanje, 2 slabo stanje, 3 dobro, 4 zelo dobro in 5 
odlično stanje. Pri tej kategoriji se ocene gibljejo od 1 do 3 s tem, daje glavnina ocenjena z oceno 2.

Poleg tega imamo še cca 150 slabih objektov glede na visok rating poškodb, ocene stanja pa se v tej kategoriji giblje 
med 2 in 3. Tudi v tej grupi objektov je največ ocen slabo 2.

Poleg tega navajamo še stanje širin vozišč na objektih in sicer: kar 213 objektov ima širino vozišča 5 m ali manj, od 
tega je 28 železniških nadvozov (odprtina 5 m ali manjša in 19 nižjih od 4m). Omejitev nosilnosti pod 20t je na 182 
objektih in pod 10t na 104 objektih.

Glede na današnje prometne obremenitve večina mostov grajenih pred letom 1970 ne ustreza klasi mostov SLW 600 
kN.

Plazovi

Zaradi geološke sestave tal, predvsem pa zaradi nepravočasnega ukrepanja je na glavnih in regionalnih cestah redno 
evidentiranih preko 300 plazov različnih razsežnosti, ki so bolj ali manj aktivni in jih bo v naslednjih letih potrebno 
sanirati. 30-40 lokacij od njih že ogroža prevoznost cest. Praviloma gre pri teh sanacijah za delne rekonstrukcije 
krajših odsekov cest z drugimi ukrepi, izgradnjo podpornih ali opornih konstrukcij. Ker za ta dela že več let niso 
zagotovljena zadostna sredstva, se razmere hitro slabšajo in prihaja do vse več porušitev kar povzroča popolne ali 
polovične zapore cest.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 so zagotovljena finančna sredstva za izvajanje aktivnosti na 10 projektih sanacij brežin, 24 ureditvah 
križišč, 26 projektih modernizacij cest, 1 projektu izgradnje nadomestnega objekta, 17 projektih rekonstrukcij 
premostitvenih objektov, 20 projektih sanacij premostitvenih objektov, 37 projektih izgradnje nadomestnih 
objektov, 11 projektih obnov cest, 19 projektih sanacij plazov, 22 projektih preplastitev, 7 projektih izgradnje 
propustov, 5 projektih rekonstrukcij, 79 projektih ureditev cest skozi naselja, 9 pripravljalnih delih na investicije in 
5 projektih sanacij podpornih in opornih konstrukcij.

4. Planirani indikatorji

Vrednotenje ukrepov

Rezultati analize kažejo stanje cestnega omrežja, ki bi za sanacijo in vzdrževanje zahtevalo znatno večja sredstva, 
kot bodo predvidoma na razpolago v naslednjih letih. Zato so vsi predlagani ukrepi izvrednoteni, določena pa je tudi 
prioriteta realizacije ukrepov in njihova učinkovitost.

Pri ocenjevanju učinkovitosti ukrepov lahko te učinke razdelimo na:

bolj neposredne, ki jih je možno kvantificirati in
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bolj posredne, pri katerih pa je možno ugotavljati zgolj kvalitativne povezave med ukrepi in učinki, njihovo 
kvantificiranje je omejeno.

Pri vrednotenju so bili za vse ukrepe ocenjeni naslednji elementi:
nujnost ukrepa, ki jo določajo: stanje vozišča, prometne razmere in elementi obstoječe ceste (vsi elementi so 
merjeni in izračunani za celotno omrežje)
varnost in ekologija (točkovni sistem glede na analizo razmer - za črne točke - izračunano, za varnost na 
ostalem omrežju in za ekologijo ocenjeno) 
družbeno ekonomska upravičenost in prometno učinkovitost (izračunana: za zahtevnejše ukrepe po točnejši 
metodologiji, za cenejše ukrepe po enostavnejši)

- pomen ceste v prostoru - gospodarski, turistični in mednarodni (točkovni sistem, glede na pomen in vrsto 
ceste) 
prispevek k ekonomski koheziji 
stroški investicije.

Določanje prioritete

Na osnovi definiranih ciljev, obsega potrebnih ukrepov ter razpoložljivih sredstev, smo izoblikovali kriterije za 
določanje prioritete in sicer:
1. za izbiro prioritete vlaganj v posamezne vrste ukrepov na področju cestne infrastrukture (čemu dati prednost: 

npr. rekonstrukcijam, novogradnjam, sanacijam); kriteriji so odvisni od višine razpoložljivih sredstev
2. uteži za določanje prioritete ukrepov - znotraj posamezne vrste ukrepov (rangiranje posameznih ukrepov); 

uporablja se cost-benefit metodologija pa tudi minimalna merila za ugotavljanje učinkovitosti investicij pri 
ukrepih, ki po klasični metodi ne bi dosegli ustrezne interne stopnje donosnosti.

V tej fazi gre torej za celovito optimizacijo vlaganj na celotnem cestnem omrežju, ki zajema optimizacijo med 
različnimi ukrepi na različnih odsekih, med različnimi ukrepi na istem odseku in med različnimi odseki z enakimi 
predvidenimi ukrepi.

Vsekakor je "stopnja nujnosti" tisti kriterij, ki zlasti pri nekaterih elementih (vozišče, plazovi, objekti, varnost), pri 
kritičnih vrednostih odtehta vse druge in že vnaprej določa tako del sredstev za posamezne vrste ukrepov kot deloma 
prioriteto znotraj vrste ukrepov.Optimiziranje vlaganj na celotnem cestnem omrežju bi bilo možno le pri dovolj 
velikih finančnih sredstvih.

Vlaganja v obnavljanje cest so glede na zaostanek zelo majhna, saj dosegajo le desetino potrebnih sredstev.

Posebej je potrebno omeniti slabo stanje regionalnih cest nižjih kategorij, ki so bile pred novo kategorizacijo v 
pristojnosti občin. Na teh cestah je 40% vozišč v slabem oziroma zelo slabem stanju.

Da bi se izognili zelo dragim ukrepom bi morali nujno obnoviti vsa “zelo slaba” in “slaba” vozišča, saj je v teh 
primerih vozišče že do te mere poškodovano, da zahteva ukrepe že tudi na spodnjem nosilnem sloju. Ocena stroškov 
po povprečni ceni 40 mio SIT/km znaša 60 mrd SIT.

Gospodarska škoda zaradi posledic slabih vozišč je vsestranska in velika, stroški uporabnikov strmo naraščajo.

1351 - Gradnja državnih cest

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcije

V veliki meri gre za nadaljevanje že začetih rekonstrukcij, izjemoma za nove, za katere je že izdelana investicijsko- 
tehnična dokumentacija in je upravičenost izkazana z izdelanim investicijskim programom.

Obvoznice

Predlagane obvoznice predstavljajo samo manjši del problematike posameznih naselij v Sloveniji. Evidentiranih 
potreb po obvoznicah je okoli 90. Izdelane so bile idejne študije in prometne preveritve, ne pa še tudi kompletne 
študije upravičenosti. Izdelana je bila tudi strokovna prioriteta izgradnje vseh obvoznic. Za predlagane projekte se že 
izdelujejo lokacijski načrti in druga investicijsko-tehnična dokumentacija. Predlagana sredstva so namenjena 
pripravi na investicijo (izvedbeni projekti, odkupi, odškodnine) in v manjši meri tudi že izvedbi.

Križanja z železniško progo

Po naročilu MProm mora za izvennivojska križanja državne ceste z železnico v skladu z zakonom o železnicah 
poskrbeti Direkcija RS za ceste. V ta namen je bila izdelana študija upravičenosti na osnovi katere je pripravljen 
program 16 lokacij.

Zakon o trajni sanaciji plazov
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V skladu z navedenim zakonom mora Direkcija sanirati oziroma zgraditi 4 objekte in del ceste na območju plazu 
Stože, objekt in cesto na območju Macesnikovega plazu, ter izvesti prestavitev ceste in postavitev objekta na 
območju plazu Slano blato.

Kolesarske poti

Nova zakonodaja predvideva izgradnjo omrežja državnih kolesarskih povezav.

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

Izdelana je bila analiza stanja cestnega omrežja, prometnih, prometno-varnostnih in okolje-varstvenih razmer. 
Rezultati te analize so osnova za načrtovanje obnovitvenih del in drugih investicijskih posegov, s katerimi se 
ohranja cestno omrežje ter izboljšujejo vozni pogoji, prometna varnost in vplivi na okolje.

Ugotavljeno je naslednje stanje oz. pomanjkljivosti obstoječega omrežja državnih cest (brez avtocest); V 2.8% 
neustrezno kapaciteto ceste, v 12.6 % neustrezne vozne hitrosti, v 24.8.% neustrezne širine cest, v 12.4% neustrezni 
radiji, v 1.5% neustrezni vzponi, v 35% slabo ali zelo slabo stanje vozišča in še vedno 8.1% državnih cest v 
makadamski izvedbi.

Poleg navedenega so evidentirane (kratek povzetek) še 7 črnih križišč, 42 črnih odsekov, 14 črnih točk, 24 odsekov 
s pojavom klesnic, 8 odsekov s preseženo kapaciteto ceste, 90 nevarnih mest, 39 potrebnih novogradenj objektov, 11 
potrebnih rekonstrukcij objektov, 156 potrebnih sanacij objektov, 17 potrebnih izgradenj nadomestnih objektov, 89 
potrebnih obvoznic, preko 330 nesaniranih plazov in več kot 300 mest s poslabšano prometno varnostjo, 142 
pododsekov z neustreznimi tehničnimi elementi, 149 zelo nevarnih mest, 163 lokalnih zožitev in 97 nivojskih 
železniških križanj.

Objekti

Na delu hitrih, glavnih in regionalnih cestah v Republiki Sloveniji je 1452 objektov pravokotne čiste razpetine večje 
od 5 m in 762 objektov razpetine 3 do 5 m.

Objekti so pregledani redno vsaki 2 leti in je poznano njihovo kondicijsko stanje glede na poškodbe. Po merilih 
metodologije, objekte glede na poškodovanost razvrščamo v 5 kategorij. Glede poškodb je zanimiva kategorija cca 
130 zelo slabih objektov. Stopnja poškodovanosti je ugotovljena glede na visok rating poškodb in glede na skupno 
oceno stanja objekta, ki je lahko od 1 do 5, kar pomeni 1 kritično stanje, 2 slabo stanje, 3 dobro, 4 zelo dobro in 5 
odlično stanje. Pri tej kategoriji se ocene gibljejo od 1 do 3 s tem, daje glavnina ocenjena z oceno 2.

Poleg tega imamo še cca 150 slabih objektov glede na visok rating poškodb, ocene stanja pa se v tej kategoriji giblje 
med 2 in 3. Tudi v tej grupi objektov je največ ocen slabo 2.

Poleg tega navajamo še stanje širin vozišč na objektih in sicer: kar 213 objektov ima širino vozišča 5 m ali manj, od 
tega je 28 železniških nadvozov (odprtina 5 m ali manjša in 19 nižjih od 4m). Omejitev nosilnosti pod 20t je na 182 
objektih in pod 10t na 104 objektih.

Glede na današnje prometne obremenitve večina mostov grajenih pred letom 1970 ne ustreza klasi mostov SLW 600 
kN.

Plazovi

Zaradi geološke sestave tal, predvsem pa zaradi nepravočasnega ukrepanja je na glavnih in regionalnih cestah redno 
evidentiranih preko 300 plazov različnih razsežnosti, ki so bolj ali manj aktivni in jih bo v naslednjih letih potrebno 
sanirati. 30-40 lokacij od njih že ogroža prevoznost cest. Praviloma gre pri teh sanacijah za delne rekonstrukcije 
krajših odsekov cest z drugimi ukrepi, izgradnjo podpornih ali opornih konstrukcij. Ker za ta dela že več let niso 
zagotovljena zadostna sredstva, se razmere hitro slabšajo in prihaja do vse več porušitev kar povzroča popolne ali 
polovične zapore cest.

Križanja z železnico

Na državnih cestah je še vedno 99 nivojskih križanj z železnico od tega 24 glavnih in 75 na regionalnih cestah. Po 
novem zakonu o železnicah je potrebno stanje sanirati v 8 letih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 so zagotovljena finančna sredstva za izvajanje aktivnosti na 6 projektih kolesarskih povezav, 3 projektih 
novogradenj, 12 projektih novogradenj objektov, 1 projektu izgradnje nadomestnega objekta, 11 obvoznicah, 39 
projektih rekonstrukcij in 1 projektu ureditve.

4. Planirani indikatorji

Vrednotenje ukrepov
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Rezultati analize kažejo stanje cestnega omrežja, ki bi za sanacijo in vzdrževanje zahtevalo znatno .večja sredstva, 
kot bodo predvidoma na razpolago v naslednjih letih. Zato so vsi predlagam ukrepi izvrednoteni, določena pa je tudi 
prioriteta realizacije ukrepov in njihova učinkovitost.

Pri ocenjevanju učinkovitosti ukrepov lahko te učinke razdelimo na:

bolj neposredne, ki jih je možno kvantificirati in
bolj posredne, pri katerih pa je možno ugotavljati zgolj kvalitativne povezave med ukrepi in učinki, njihovo 
kvantificiranje je omejeno.

Pri vrednotenju so bili za vse ukrepe ocenjeni naslednji elementi:

nujnost ukrepa, ki jo določajo: stanje vozišča, prometne razmere in elementi obstoječe ceste (vsi elementi so 
merjeni in izračunani za celotno omrežje)
varnost in ekologija (točkovni sistem glede na analizo razmer - za črne točke - izračunano, za varnost na 
ostalem omrežju in za ekologijo ocenjeno)
družbeno ekonomska upravičenost in prometno učinkovitost (izračunana: za zahtevnejše ukrepe po točnejši 
metodologiji, za cenejše ukrepe po enostavnejši)
pomen ceste v prostoru - gospodarski, turistični in mednarodni (točkovni sistem, glede na pomen in vrsto 
ceste)

- prispevek k ekonomski koheziji
stroški investicije.

Določanje prioritete

Na osnovi definiranih ciljev, obsega potrebnih ukrepov ter razpoložljivih sredstev, smo izoblikovali kriterije za 
določanje prioritete in sicer:

1. za izbiro prioritete vlaganj v posamezne vrste ukrepov na področju cestne infrastrukture (čemu dati prednost: 
npr. rekonstrukcijam, novogradnjam, sanacijam); kriteriji so odvisni od višine razpoložljivih sredstev

2. uteži za določanje prioritete ukrepov - znotraj posamezne vrste ukrepov (rangiranje posameznih ukrepov); 
uporablja se cost-benefit metodologija pa tudi minimalna merila za ugotavljanje učinkovitosti investicij pri 
ukrepih, ki po klasični metodi ne bi dosegli ustrezne interne stopnje donosnosti.

V tej fazi gre torej za celovito optimizacijo vlaganj na celotnem cestnem omrežju, ki zajema optimizacijo med 
različnimi ukrepi na različnih odsekih, med različnimi ukrepi na istem odseku in med različnimi odseki z enakimi 
predvidenimi ukrepi.

Vsekakor je "stopnja nujnosti" tisti kriterij, ki zlasti pri nekaterih elementih (vozišče, plazovi, objekti, varnost), pri 
kritičnih vrednostih odtehta vse druge in že vnaprej določa tako del sredstev za posamezne vrste ukrepov kot deloma 
prioriteto znotraj vrste ukrepov.Optimiziranje vlaganj na celotnem cestnem omrežju bi bilo možno le pri dovolj 
velikih finančnih sredstvih.

Vlaganja v obnavljanje cest so glede na zaostanek zelo majhna, saj dosegajo le desetino potrebnih sredstev.

Posebej je potrebno omeniti slabo stanje regionalnih cest nižjih kategorij, ki so bile pred novo kategorizacijo v 
pristojnosti občin. Na teh cestah je 40% vozišč v slabem oziroma zelo slabem stanju.

Da bi se izognili zelo dragim ukrepom bi morali nujno obnoviti vsa “zelo slaba” in “slaba” vozišča, saj je v teh 
primerih vozišče že do te mere poškodovano, da zahteva ukrepe že tudi na spodnjem nosilnem sloju. Ocena stroškov 
po povprečni ceni 40 mio SIT/km znaša 60 mrd SIT.

Gospodarska škoda zaradi posledic slabih vozišč je vsestranska in velika, stroški uporabnikov strmo naraščajo.

8990 - Varstvo okolja zaradi prometa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z obveznostmi iz okoljske zakonodaje mora upravljalec cest skrbeti tudi za zaščito pred nevarnostmi, kijih
povzroča promet bodisi do človeka, bodisi do narave (rastlin, tal, vode, živali..... )

V ta namen uvajamo proračunsko postavko z manjšimi sredstvi, saj se ureja tako še zakonodaja, kot tudi izdelujejo 
raziskovalne naloge, ki bodo podlaga ukrepom.

Na tem mestu moramo poudariti, da pomeni posodabljanje cest, predvsem vozišč, v celoti izboljšanje stanja v 
okolju.

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

Izdelane so bile raziskovalne naloge na področju ukrepov za zaščito biosfere in ukrepov za zaščito zaradi 
prekomerne obremenitve okolja s hrupom.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ukrepe bomo izvajali po naslednjih sklopih:

Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve okolja (podtalnica, nevarne snovi,...) 
Sanacije zaradi hrupa - zgrajeni bosta 2 protihrupni ograji in drugi ukrepi iz projektov v delu 
Ukrepi za zaščito biosfere (dvoživke,...)

4. Planirani indikatorji

V skladu z obveznostmi iz okoljske zakonodaje mora Direkcija RS za ceste skrbeti tudi za zaščito pred negativnimi 
vplivi, ki jih povzroča promet bodisi do človeka, bodisi do okolja. Poseben poudarek je namenjen zaščiti bivalnega 
okolja pred škodljivimi učiniki hrupa, ki ga povzroča promet.

A - Bilanca odhodkov

13012402 - Inšpekcijske službe

/. Opis podprograma

Prometni inšpektorat Republike Slovenije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na 
področju železniškega, zračnega, cestnega prometa in prometne infrastrukture za te vrste prometa ter na področju 
žičniških naprav in varnosti na smučiščih (Uredba o organih v sestavi ministrstev ; Ur.LRS Št 58/2003). 
Podprogram se izvaja pri prometnem inšpektoratu RS, ki. je organ v sestavi Ministrstva za promet (Zakon o 
inšpekcijskem nadzoru,Ur.LRS št. 56/2002.)

2. Pravne podlage

Zakon o javnih cestah
Zakon o prevozih v cestnem prometu
Zakon o železniškem prometu
Zakon o varnosti v železniškem prometu
Zakon o varnosti na žičnicah in vlečnicah
Zakon o varnosti na javnih smučiščih
Zakon o letalstvu
Zakon o prevozu nevarnega blaga
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
Zakon o smučiščih
podzakonski predpisi izdani na podlagi navedenih zakonov

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni ciljn je zagotavljanje učinkovitega nadzora izvajanja zakonskih predpisov iz delovnega področja 
resornega ministrstva, za katere nadzor je določen Prometni inšpektorat. Pri tem se delo Prometnega inšpektorata 
izvaja po sklopih oz. organizacijskih enotah, ki pokrivajo posamezna področja inšpekcijskega nadzora: inšpekcijski 
nadzor cest, inšpekcijski nadzor prometa, inšpekcijski nadzor železniškega prometa in žičniških naprav in 
inšpekcijski nadzor letalskega prometa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni cilj je zagotovitev učinkovitega nadzora izvajanja zakonskih predpisov iz delovnega področja resornega 
ministrstva, za katere nadzor je določen Prometni inšpektorat

Zgornje se dosega preko izvajanja različnih projektov oz. aktivnosti:

- izvajanje inšpekcijskega nadzorstva
projekt sodelovanja inšpektorjev v mednarodnih akcijah in skupnih akcijah znotraj države
projekt izobraževanja inšpektoijev
projekt tehnične opremljenosti in informatizacije organa
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S9 77 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2005 je v PIRŠ, v skladu z usmeritvami Vlade RS, predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za 1, torej je na 
postavki plače potrebno zagotoviti sredstva za 40 zaposlenih. Sredstva na postavki plače so planirana v okvirih 
možnosti PIRŠ ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih postavkah.

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

Proračunski priročnik 2004 - 2005
Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov (Uradni list RS, št: 63/03) 
četrta alineja 6. točke sklepa Vlade RS, Št 400-2/2003-1 z dne 21.7.2003

- sklep Vlade RS, št: 101-3/2003 z dne 22.5.2003 (Skupni kadrovski načrt za leto 2003)

4534 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zagotavljajo nemoteno delovanje organa: plačila izdatkov za blago in storitve, tekoče vzdrževanje in 
najeme avtomobilov, sredstva za strokovno izobraževanje inšpektorjev ter pridobivanje specialnih znanj za letalske 
inšpektorje(licence).

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

Podlaga za planirana sredstva so med drugimi tudi določbe iz zakonskih in materialnih predopisov, ki zahtevajo, da 
so inšpektorji pri svojem delu ustrezno tehnično opremljeni. Učinkovito izvajanje inšpekcijskega nadzora je 
odvisno od usposobljenosti in izkušenosti posameznih inšpektorjev zato je ključnega pomena zagotovitev zadostnih 
finančnih sredstev za izobraževanje in uspodsabljanje inšpektorjev.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Poleg zagotavljanja pogojev za delovanje inšpektorata so zlasti pomembna projekta:

"Projekt izobraževanja” temelji na že začetih aktivnostih v predhodnem proračunskem obdobju s katerim 
naj bi se zagotovila znanja in usposobljenost za delo, ki ga opravljajo inšpektorji (strokovni izpit, 
izobraževanje zaradi sprejema nove zakonodaje, sodelovanje pri pripravi predpisov za prevzem pravnega 
reda EU, usposablajne tujih jezikov), udeležbe inšpektorjev na mednarodnih in domačih simpozijih, 
srečanjih, delavnicah in seminarjih).
" Projekt sodelovanja inšpektorjev PIRS-a v mednarodnih akcijah in v skupnih akcijah z ostalimi 
inšpekcijami”Republika Slovenija se je že v letu 2000 pridružila k izvajanju mednarodne akcije " Morska 
deklica ". Akcija poteka na območju celotne Evrope s poudarkom na tovornem prometu ob sodelovanju 
Policije, Carinske uprave RS, Tržne in Delovne inšpekcije.

4. Planirani indikatorji

Planirana sredstva temeljijo na operativnih letnih ciljih, lanskoletne porabe sredstev in na merljivih kazalcev obsega 
dela opravljenega v preteldem obdobju.

2909 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju voznega parka, informacijski in tehnični opremljenosti za potrebe posameznih 
inšpekcij ( cestna, letalska, železniška ).

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

Izhajajoč iz potreb za izvajanje inšpekcijskega nadzora skladno s predpisi (Zakon o prevozih v cestnem prometu, 
Zakon o varnosti v železniškem prometu, Zakon o letalstvu) ter letnimi operativnimi cilji se opredelijo potrebna 
sredstva.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt Tehnična infrastruktura PIRŠ je investicija manjših vrednosti, ki se obravnava kot trajna naloga in združuje 
več podprojektov oz. sklopov aktivnosti, zlasti pa:

"Pojekt informatizacije organa " zagotavlja ažurno komunikacijo na povezavah v HKOM omrežju, vzpostavitev 
evidenc o ukrepih inšpektorjev zoper subjekte nadzora , vzpostavitev in ažuriranje različni računačlniških baz 
podatkov, za potrebe inšpekcijskega nadzora. Uporaba interneta za vzpostavitev komunikacije v okviru državne 
uprave oz. državljanov RS.
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4. Planirani indikatorji

Izvedba projekta Tehnična infrastruktura 2004-2005 Prometnega inšpektorata.
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SPU/PU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih24 MINISTRSTVO ZA PROMET

SPU/PU/PPP/GPR/PPR
Predlog sprememb 

proračuna 2004 
(D

Strukt sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog Strukt predloga Indeks

(5H3M1)
proračuna 2005

0)
proračuna 2005

(4)

p- (MINISTRSTVO ZA PROMET “II 106.200.286 1 1 100,oo| 1 107.115.7191 P loo,oo|r 100žl|
1,1 ""............

p411 ({Ministrstvo za promet II 70.805.8601 1 66^7|r 70.808.409 1 1 66,10| 1 100,0|

13 PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa

13012401 Administracija

13012403 Urejanje in nadzor na področju prometa

.1302 Cestna infrastruktura

13022402 Sredstva za izgradnjo avtocest

1303 Železniški promet in infrastruktura

13032406 Javne službe v železniškem prometu

13032407 Investicijske dejavnosti na železniški 
infrastrukturi

.1304 Letalski promet in infrastruktura

13042405 Preiskovalni organ v letalskem prometu 

1305 Vodni promet in infrastruktura

13052404 Hidrografija in kartografija 

l^412^J||UpravaRSz^pomorstvo_^_^^2^M__

[13 ||PROMET, PROMETNA 

INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

451.294

1 70.805.860 II 66,67| j 70.808.409 11 66,io|| ioo,o|

1.518.246 L43 1.569.392 1.47 103.4

1.111.467 1,05 1.140.617 1,06 102,6

406.779 0,38 428.775 0,40 105,4

37.000.000 34.84 38.200.000 35.66 1032

37.000.000 34,84 38.200.000 35,66 1032

32.254.146 30,37 30.998.247 28,94 96J.

28.211.000 26,56 28.242.029 26,37 100,1

4.043.146 3,81 2.756.218 2,57 682

4.468 0,00 11.771 0.01 263,4

4.468 0,00 11.771 0,01 263,4

29.000 0.03 29.000 0.03 100.0

29.000 0,03 29.000 0,03 100,0

0, 101,1'446.548 0,-

ìóìal

2JIÍ) I 2.167,548) T

.1305 Vodni promet in infrastruktura 446.548 0.42 451.294 0,42 101,1

13052401 Administracija 325.421 0,31 339.029 032 1042

13052402 Nadzor in varnost pomorskega prometa 121.127 0,11 112.265 0,10 92,7

^P~i|üp rava RS za civilno letalstvo W|f)| 2.135.134

M PROMET, PROMETNA 1 2.135.134 K 2.011 r 2.167.54811 2,02, | 101,s|

INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

.1304 Letalski promet in infrastruktura 2.135.134 2.01 2.167.548 2.02 101,5

13042401 Administracija 416.692 039 431.629 0,40 103,6

13042402 Vodenje zračnega prometa 1.418.442 134 1335.920 1,43 108,3

13042404 Letališča in letališka infrastruktura
r—— .. . . .

300.000 028 200.000 0,19 66,7

1^415 ^Direkcija RS za ceste || 32.409.244 II 30,52| 1 33.271.780 1 r 31,06|[~ 102,7|

[13j
PROMET, PROMETNA 1 32.409.2441| 30,52,1 33.271.780 IJ 31,06|| 102,7|

INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa 839.000 029 830.000 0.77 98.9

13012403 Urejanje in nadzor na področju prometa 839.000 0,79 830.000 0,77 98,9

1302 Cestna infrastruktura 31.570.244 29,73 32.441.780 3029 1018

13022401 Administracija 975.876 0,92 1.034.947 0,97 106,1

13022403 Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
državnih cest

13.727.811 12,93 14.149.380 1321 103,1

—
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SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI - Bilanca odhodkov Leto 2005

24 MINISTRSTVO ZA PROMET ________________________ v tisoč tolarjih

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) (5H3y(l)

13022404 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 16.866.557 15,88 17.257.453 16,11
državnih cest

403.500 |[~

PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa

13012402 Inšpekcijske službe

403.500 |[

403.500

403.500

416.688 | | 039|| 1033|

jjjslT' 416.6881[ 039,1 103,3|

038

038 416.688

Q22 1PU
039 1033
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SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2005

v tisoč tolarjih24 MINISTRSTVO ZA PROMET

Predlog sprememb Strukt sprem, 
rroračuna 2004

(2)

Predlog Strukt predloga Indeks

(W(D
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 j 

(D
proračuna 2005 

(3)
proračuna 2005

(4)

(24 ^MINISTRSTVO ZA PROMET || 5.240.0001|| ioo,ooii r o|| ioo,ooj r o,oj

|Ž411 ^Ministrstvo za promet || 5.000.000 if 95,42|| 1 ___________ ®JL______ dl L 0,0*

M PROMET, PROMETNA 5.000.000 H 95,42| I íir dr o,o|
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1303 Železniški nromet in infrastruktura 5.000.000 95.42 0 z 0£

13032403 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
javne železniške infrastrukture

5.000.000 95,42 0 - 0,0

2413 jjUprava RS za civilno letalstvo || 240.000 II 01'
-ÍI.

0.0Ì

11* 1 PROMET, PROMETNA 240.000 D 4^8|| •II. ................. -IL o,o|
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1304 Letalski promet in infrastruktura 240.000 4.58 0 : 0£

13042402 Vodenje zračnega prometa 240.000 4,58 0 - 0,0
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25

Ministrstvo za okolje, prostor in 

energijo
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KAZALO

25 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

1. del

A - Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0205 - Privatizacija in nadzor

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1201 - Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin

1202 - Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije električne energije

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

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

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1501 - Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1503 - Upravljanje z radioaktivnimi odpadki

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA IZGRADNJA
1601 - Prostorska politika in splošne administrativne zadeve

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1604 - Gradbena regulativa in nadzor

1605 - Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

B - Račun finančnih terjatev in naložb

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1201 - Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA IZGRADNJA
1605 - Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije

2. del

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

A - Bilanca odhodkov

02052501 - Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem 

12012501 - Urejanje področja pridobivanja in distribucije energetskih surovin

12012502 - Prilagajanje energetske zakonodaje pravnemu redu EU

12012503 - Prestrukturiranje energetike

12012504 - Odškodnine za škodo povzročeno z energetsko dejavnostjo

12022501 - Urejanje in nadzor na področju električne energije

12022502 - Intervencije in programi na področju proizvodnje in distribucije električne energije
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12042501 - Programi podpor na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12052501 - Programi zapiranja premogovnika Trbovlje-Hrastnik po ZPZRTH

12052502 - Oblikovanje strategije na področju rudarstva

15012501 - Regulatomi okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15022501 - Izboljšanje stanja okolja

15032501 - Nadzor in kontrola sevanj

15042501 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15052501 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

16012502 - Regulatomi okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

16022501 - Reforma sistema gospodarjenja s prostorom

16022505 - Prostorsko načrtovanje

16052501 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

B - Račun finančnih terjatev in naložb

12012503 - Prestrukturiranje energetike

16052501 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

2512 - Geodetska uprava RS

A * Bilanca odhodkov

16022503 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

2513 - Uprava RS za jedrsko varnost

A - Bilanca odhodkov

15032501 - Nadzor in kontrola sevanj

2522 - Inšpektorat RS za okolje, prostor in energijo

A - Bilanca odhodkov

16022504 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

2523 - Agencija RS za okolje

A - Bilanca odhodkov

15012501 - Regulatomi okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

15022501 - Izboljšanje stanja okolja

15042501 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15052501 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15062501 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

16042501 - Priprava regulative za potresno odporno gradnjo

23022501 - Posebni programi v primerih nesreč

2525 - Agencija RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije

A - Bilanca odhodkov

12062501 - Urejanje in spremljanje področja učinkovite rabe energije

12062502 - Spodbujanje učinkovite rabe energije

12062503 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

B - Račun finančnih terjatev in naložb

12062503 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
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1. del

A - Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Izvedba procesa prodaje kapitalskih naložb s področja energetike in vodnega gospodarstva ter upravljanje sistema 
neposredno preko skupščinskega sistema družb ter posredno preko sistema obvladujočih družb.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Povečati učinkovitost sektotja
Povečati cenovne učinke

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

0205 Privatizacija in nadzor

0205 - Privatizacija in nadzor

1. Opis glavnega programa

Prodaja in drugo razpolaganje s kapitalskimi naložbami države s področja energetike in vodnega gospodarstva ter 
upravljanje sistema neposredno preko skupščinskega sistema družb ter posredno preko sistema obvladujočih družb.

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

Povečati učinkovitost sektorja in povečati konkurenčnost družb preko ustrezne kapitalske in upravljavske strukture.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Izbrati svetovalca za pomoč pri realizaciji programa prodaje kapitalskih naložb 
Strokovna podpora pri izvedbi prodaje
Spremljanje in nadzor nad izvajanjem določil prodajne pogodbe
Zagotovitev sprotne evidence o stanju terjatev, višini in planu prilivov ter izdelava premoženjske bilance.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
02052501 Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN•

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje pridobivanja in distribucije energetskih surovin je dejavnost Ministrstva za okolje, prostor in energijo v 
delu, ki se nanaša na urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije električne in jedrske energije, 
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predelave in distribucije nafte, naftnih derivatov in zemeljskega plina ter na področje rudarstva in premogovništva. 
Sem spadajo tudi programi ekološke in tehnološke sanacije (Nafta Lendava).

Urejanje nadzora na področju rudarstva in premogovništva, ki vključuje implementacijo Zakona o rudarstvu (Uradni 
list RS, št 56/99) s ciljem smotrnejšega gospodarjenja z mineralnimi surovinami.

Spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije je sestavni del energetske politike Slovenije. Ta 
politika je bila začrtana v Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe Republike Slovenije z energijo (Uradni list RS, št 
9/1996). Energetski zakon (Uradni list RS, št 79/1999 in 8/2000) daje enako pomembnost učinkoviti rabi energije in 
izrabi obnovljivih virov energije, kot zanesljivi in okolju prijazni oskrbi z energijo na tržnih principih. Poglavje 
zakona o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije opredeljuje vlogo države pri njenem spodbujanju in navaja 
glavne instrumente spodbujanja. Usmeritve politike učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije so usklajene 
s principi politike, začrtane s strani Evropske unije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Republike Slovenije z energijo (Uradni list RS, št 9/1996); 
Energetski zakon (Uradni list RS, št 79/1999 in 8/2000).

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Priprava in uveljavitev vseh podzakonskih aktov energetskega zakona in rudarskega zakona, ki so bili predvideni za 
prvo fazo njune implementacije, nadaljevanje postopnega opuščanja pridobivanje premoga v Rudniku premoga 
Trbovlje - Hrastnik, nadaljevanje ekološke sanacije naftno plinskih rudarskih objektov v Nafti Lendava in aktivnosti 
za izgradnjo verige hidroelektrarn na Savi.

Izvajanje podzakonskih aktov rudarskega zakona ter angažiranje strokovnih in znanstvenih institucij za vzpostavitev 
baz podatkov s področja raziskovanja in izkoriščanja z namenom pospeševanja razvoja rudarstva.

Z izvajanjem določil Energetskega zakona doseči manjšo rast porabe energije v primerjavi z rastjo družbenega 
proizvoda in s tem doseganje nižje energetske intenzivnosti ter povečanje deleža obnovljivih virov energije v 
primarni rabi energije.

Prestrukturiranja in reorganizacije elektroenergetskega sektorja, odpiranje trga z električno energijo in zemeljskim 
plinom, spremljanje in izvajanje NEP-a in iz njega izhajajočih dokumentov ter nadaljevanje postopnega zapiranja 
RTH. Izvedba letnega načrta sanacije iz programa sanacije naftno - plinskih rudarskih objektov v severovzhodni 
Sloveniji.

V letu 2005 se bo nadaljevalo izpopolnjevanje sistema gospodarjenja z mineralnimi surovinami do ravni načrtov 
gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami, s čemer bo poglobljena operacionalizacija Zakona o 
rudarstvu.

Z nadaljevanjem aktivnosti v okviru glavnega programa se bo na podlagi večje osveščenosti porabnikov energije in 
izvajanih ukrepov, ki bodo spodbujani s strani Agencije, zmanjševala energetska intenzivnost in povečevala izraba 
obnovljivih virov energije. Predvsem se bodo intenzivirale dejavnosti pri izvajanju programa GEF za izkoriščanje 
biomase kot energetskega vira.

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

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin
1202 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije električne energije
1204 Urejanje in nadzor na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
1205 Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje tudi premogovništvo)
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1201 - Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije 
energetskih surovin

1. Opis glavnega programa

Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin in implementacija ustrezne 
zakonodaje.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

Spremljanje izvajanja Energetskega zakona ter priprav strokovnih podlag, ki bodo ocenjevale učinek energetskega 
zakona na delovanje nacionalnega gospodarstva s stališča oskrbe z energijo.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Priprava dokumentov, kot so dolgoročne energetske bilance, indikativni razvojni načrti energetskih sektorjev, 
program razvoja omrežij itd., spremljanje in izvajanje Nacionalnega energetskega programa in dolgoročnih 
energetskih bilanc kot ključnih dokumentov energetskega sektorja pred vstopom v EU.

Nadaljnje delo na konkretnih načrtih (investicijski programi, fleksibilni mehanizmi Kyotskega protokola) za 
uresničevanje strategije zmanjševanja TGP

Spodbujanje in sodelovanje pri pripravi investicijskih in prostorskih načrtov za nove objekte.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
12012501 Urejanje področja pridobivanja in distribucije energetskih surovin
12012502 Prilagajanje energetske zakonodaje pravnemu redu EU
12012503 Prestrukturiranje energetike
12012504 Odškodnine za škodo povzročeno z energetsko dejavnostjo

1202 - Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in distribucije 
električne energije

1. Opis glavnega programa

Skrb za implementacijo liberaliziranega trga z električno energijo in zemeljskim plinom ob povečanju nivoja oskrbe 
porabnikov storitev z električno energijo in zemeljskim plinom.

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

Postopna opustitev rudatjenja v Zasavju (ZPZRTH)
Priprava novih investicijskih projektov v energetiki
Nadaljevanje aktivnosti za energetsko izkoriščanje Save

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Nadaljevanje prestrukturiranja in reorganizacije elektroenergetskega sektotja. 
Nadaljevanje priprave gradnje energetskih objektov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
12022501 Urejanje in nadzor na področju električne energije
12022502 Intervencije in programi na področju proizvodnje in distribucije električne energije

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

1. Opis glavnega programa

Program je predhodno vseboval subvencije in dotacije za modernizacijo rafinerije, petrokemije, specialne 
strojegradnje in pridobivanja nafte in zemeljskega plina v Nafti Lendava tako, da bi se ohranila ta dejavnost v 
Sloveniji, da bi se razvilo obmejno večnacionalno nerazvito območje in da bi se zaščitilo okolje. Vključno z letom 
2000 se glavni program omejuje na ekološko sanacijo naftno-plinskih rudarskih objektov.

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

Desetletni program na osnovi 60. in 107. člena Zakona o rudarstvu je.odobrila Vlada Republike Slovenije na 151. 
seji, dne 16.3.2000, točka 3.

73- oktober2003 3049 poročevalec, št. 83/IX



3. Glavni letni izvedbeni cilji
I

Letni načrt 2005 se predloži Vladi RS v potrditev. Obsega poleg vodenja projekta predhodna dela na vrtinah, 
sanacijo vrtin, sanacijo cevovodov in zbirnih postaj v skladu z 10-letnim programom. Finančno so dela razdeljena na 
sklope A - rudarska dela (lahko izvaja le Nafta Lendava), B - gradbena dela (javni razpis brez omejitev) in C - 
specialna rudarska dela (kvalificirani izvajalci iz tujine).

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
12042501 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

V okviru Strategije in učinkovite rabe in oskrbe Slovenje z energijo in približevanje EU izvajamo programe 
opuščanja proizvodnje rjavega premoga iz ekoloških in ekonomskih razlogov.

Nadaljevalo se bo z implementacijo Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št 56/99). V okviru teh aktivnosti bodo 
ažurirane sklenjene koncesijske pogodbe z družbami nosilkami rudarske pravice na podlagi ugotovitev nadzora, ki 
spremlja izvajanje koncesijskih pogodb. Potekalo bo analiziranje splošnega programa gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami za potrebe načrtov gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami.

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

Z opuščanjem proizvodnje ekonomsko in ekološko neprimernega premoga smo pristopili k postopnemu zapiranju 
največjih dveh premogovnikov tjavega premoga, Rudnika Trbovlje - Hrastnik

Prizadevali si bomo k dolgoročno smotrnejšemu gospodarjenju z mineralnimi surovinami. V tem okviru bo 
postopno opuščena proizvodnja rjavih premogov, ki je iz ekonomskih in ekoloških razlogov manj primerna. 
Smotrno gospodarjenje z mineralnimi surovinami bo zajemalo tudi sprotno sanacijo pridobivalnih prostorov, s 
plačevanjem rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin pa bo v daljšem obdobju mogoče racionalizirati 
število ponudnikov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik

V letu 2005 se bo nadaljevala spremljava novega sistema gospodarjenja z mineralnimi surovinami z namenom 
preverjanja delovanja vzpostavljenih mehanizmov in priprave morebitnih dopolnitev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
12052501 Programi zapiranja premogovnika Trbovlje-Hrastnik po ZPZRTH
12052502 Oblikovanje strategije na področju rudarstva

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

I. Opis glavnega programa

Spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije je sestavni del energetske politike Slovenije. Ta 
politika je bila začrtana v Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe Republike Slovenije z energijo (Uradni list RS, št 
9/96). Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99, popr. 8/00) daje enako pomembnost učinkoviti rabi energije in 
izrabi obnovljivih virov energije, kot zanesljivi in okolju prijazni oskrbi z energijo na tržnih principih. Poglavje 
zakona o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije opredeljuje vlogo države pri njenem spodbujanju in navaja 
glavne instrumente spodbujanja. Cilji na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter mehanizmi za 
doseganje teh ciljev so opredeljeni v predlogu Nacionalnega energetskega programa in predlogu Operativnega 
programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ju je sprejela Vlada RS. Usmeritve politike učinkovite rabe in 
izrabe obnovljivih virov energije so usklajene s principi politike, začrtane s strani Evropske unije. Ključne naloge 
glavnega programa so priprava predlogov državnega spodbujanja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov
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energije, priprava ustreznih predpisov, ki spodbujajo učinkovito rabo in izrabo obnovljivih virov energije, izvajanje 
spodbujevalnih programov, spremljanje energetske učinkovitosti in realizacije varčevalnih potencialov in izrabe 
obnovljivih virov energije in s tem povezano zmanjšanje obremenitev okolja, sodelovanje na mednarodni ravni na 
področju učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije ter spodbujanje nevladnih organizacij ki 
delujejo na tem področju.

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

Dolgoročni cilji na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije so opredeljeni v predlogu Nacionalnega 
energetskega programa in predlogu Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Do leta 2010 
je predvideno povečanje učinkovitosti rabe energije do 10 % v industriji, storitvenem sektoiju, stavbah in prometu 
ter za 15 % v javnem sektoiju. Poleg tega je planirana podvojitev deleža proizvodnje električne energije iz 
kogeneracije. Na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije je načrtovan dvig deleža obnovljivih virov v 
primarni energetski bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se bo povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji 
električne energije na 33,6 %, povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji toplote in zagotovil ustrezni delež 
biogoriv v prometu.

S povečanjem energetske učinkovitosti in obsega izkoriščanja obnovljivih virov energije bomo v ustrezni meri 
vplivali na zmanjševanje emisij energetsko povzročenih toplogrednih plinov, kar bo prispevalo k doseganju ciljev 
zmanjševanja emisij v skladu s protokolom iz Kvota. Poleg pozitivnih vplivov na okolje bo uresničevanje teh ciljev 
prispevalo k povečanju zanesljivosti oskrbe z energijo, regionalnemu in tehnološkem razvoju, odpiranju novih 
delovnih mest, povečanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva zaradi nižjih stroškov za energijo ter 
zmanjšanju stroškov prebivalstva za energijo in povečanje bivalnega ugodja,

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni cilji spodbujanja učinkovite rabe energije in povečane izrabe obnovljivih virov energije so doseganje manjše 
rasti porabe energije v primeijavi z rastjo družbenega proizvoda in s tem nižje energetske intenzivnosti ter 
povečevanje deleža obnovljivih virov energije v primarne energetski bilanci. Izvajane bodo aktivnosti spodbujanja 
ukrepov učinkovite rabe energije in večje izrabe obnovljivih virov energije. Velika pozornost bo dana povečevanju 
ozaveščenosti o pomembnosti učinkovitega ravnanja z energijo in večje izrabe obnovljivih virov energije. Kot 
glavni indikator upravičenosti porabe proračunskih sredstev bodo ugotovljeni konkretni energijski prihranki in 
deleži izrabe obnovljivih virov energije v rabi primarne energije, kot posledica spodbud in izvajanja programov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2525 - Agencija RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije
12062501 Urejanje in spremljanje področja učinkovite rabe energije
12062502 Spodbujanje učinkovite rabe energije
12062503 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Program obsega usposabljanje Sektoija za pripravo in vodenje investicij za implementacijo zakonodaje s področja 
varstva okolja, za pripravo in vodenje investicij in pripravo strokovnih osnov, strokovno pomoč lokalnim 
skupnostim in drugim strokovnim institucijam pri pripravi investicijskih projektov ter sofinanciranje investicijsko- 
tehnične dokumentacije in investicij na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
EU.

Ključne naloge področja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja, na trajnostni rabi 
naravnih virov in delov okolja, ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja.

Področje zajema naloge vezane na ukrepe in upravne postopke z namenom izboljšanja stanja okolja, naloge vezane 
na izgradnjo in dopolnjevanje informacijskega sistema varstva okolja z nadzorom in kontrolo kakovosti okoljskih 
prvin, na ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter upravljanje z naravnimi viri.

Področje zajema še izvrševanje ukrepov za varstvo človekovega življenja in zdravja ter njegovega okolja pred 
škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj kot tudi za varno uporabo jedrske energije v izključno miroljubne namene ter 
varnost jedrskih objektov.
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Spodbujanje razvoja, ki izvira iz trajnostne rabe naravnih virov in storitev okolja, s čimer se okolje upošteva kot 
dejavnik gospodarskega razvoja in vir blaginje.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji so usposobljenost sektorja v okviru Ministrstva za okolje, prostor in energijo za implementacijo 
zakonodaje s področja varstva okolja, za pripravo strokovnih osnov, investicijsko tehnične dokumentacije in 
izvedbo investicijskih projektov za zmanjšanje komunalnih virov onesnaženja v vode, preskrbo prebivalstva s pitno 
vodo in ravnanje s komunalnimi odpadki, v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU, 
Nacionalnim programom varstva okolja, Operativnim programom odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s 
programom projektov vodooskrbe, Strategijo ravnanja z odpadki in Nacionalno ISPA strategijo - Sektor okolje in 
Nacionalno strategijo za Kohezijski sklad - Sektor okolje.

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99) 
Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije 
Strategija RS o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (TGP) in kratkoročni akcijski načrt 
Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (avgust, 2003)
Odlokom o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov 
vodooskrbe (Uradni list RS, 94/99);
Odlokom o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve 
velikosti med 2.000 in 15.000 PE in pod 2.000 PE (Uradni list RS, 109/01)
Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje 2002-2007 (Uradni 
list RS, 29/02)
Operativni program ravnanja z odpadnimi olji, za obdobje od 2003 do konca 2006
Operativni program ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji za obdobje od 2003 do konca 2006 
(april, 2003)
Operativni program odstranjevanja polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov za obdobje od 2003 
do konca 2006
Operativni program RS za ravnanje s klorofluoroogljikovodiki (maj, 2003)
Operativni program RS ravnanja s haloni (maj, 2003)
Operativni program ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002 do konca 2007 
Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji
Strategija ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom (potrdila Vlada RS 12.09.1996).

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Prvi izvedbeni cilj je izgradnja in razširitev objektov komunalne infrastrukture oziroma lokalne gospodarske javne 
infrastrukture na področju varstva okolja, skladno s načrtom izvedbe za leto 2004 in sicer sistemov za oskrbo s pitno 
vodo, za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda in centrov za ravnanje s komunalnimi 
odpadki. Drugi cilj je izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte v 
lokalno gospodarsko javno infrastrukturo na področju varstva okolja in tretji cilj usposobitev Sektorja za pripravo in 
vodenje investicij za implementacijo zakonodaje na področju varstva okolja.

Dolgoročni cilji se nanašajo na pripravo in sprejetje zakonskih in podzakonskih aktov, skladno s programom za 
prevzem pravnega reda EU, ter pripravo strateških dokumentov in programov na področju varstva okolja. Z 
zakonskimi ukrepi se zagotavlja izboljšanje stanja okolja in znižanje pritiskov na okolje, doseganje dobrega stanja 
voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, uveljavljanje sodobnih oblik ravnanja z odpadki, 
spodbujanje rabe obnovljivih energetskih virov, kakovost zraka, trajnostna raba naravnih virov, celovito 
preprečevanje in nadzor nad industrijskim onesnaževanjem, dostop do okoljskih informacij in vključevanje 
javnosti v procese odločanja, z upoštevanjem ukrepov za varovanje okolja in zdravja ljudi v drugih sektorskih 
programih.

Dolgoročni cilj na področju jedrske varnosti je priprava podzakonskih predpisov, ter s tem prevzem pravnega reda 
EU na področju jedrske in sevalne varnosti.

Osnovni izvedbeni cilj na področju je priprava in sprejem novele Zakona o varstvu okolja in na njegovi podlagi 
manjkajočih podzakonskih aktov. V letu 2005 bo na novo pripravljen tudi nov Državni program varstva okolja za 
naslednje dolgoročno obdobje, ki bo obsegal glavne cilje in ukrepe na področju. Skladno z Zakonom o vodah, 
Zakonom o ohranjanju narave in Zakonom o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi bodo pripravljeni Še 
nekateri podzakonski akti ter strateške usmeritve v obliki operativnih programov na teh področjih s ciljem 
izboljšanja stanja okolja, znižanja emisij v okolje, ohranjanja biotske raznovrstnosti in raznolikosti genskih virov, s 
poudarkom na integraciji okoljske politike v sektoije kmetijstva, prometa, energetike, industrije in turizma, ter 
povečevanje dostopa javnosti do okoljskih informacij. Glavni letni izvedbeni cilji na področju jedrske varnosti pa 
bodo usmeijeni v sprejetje podzakonskih predpisov.
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Dolgoročni cilji so usmrajeni k izboljšanju stanja okolja ter uveljavitvi okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega 
dejavnika razvoja, in sicer znižanje pritiskov na okolje s povečanjem kapacitet za njegovo obnovo - področje 
vodnega okolja, ravnanje z odpadki, spodbujanje rabe obnovljivih energetskih virov, skrbi za ohranjanje in zaščito

in nadzor nad industrijskim onesnaževanjem, dostop do okoljskih informacij in vključevanje javnosti v procese 
odločanja, z upoštevanjem ukrepov za varovanje okolja in zdravja ljudi v drugih sektorskih programih.

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

1501 Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
1506 Splošne Okoljevarstvena storitve

1501 - Okoljevarstvena politika in splošne administrativne zadeve

1. Opis glavnega programa

Republika Slovenija aktivno sodeluje v oblikovanju Okoljevarstvena politike na meddržavnem, regionalnem, 
evropskem in svetovnem nivoju. Kot članica vseh pomembnejših mednarodnih organizacij je zavezana k izvajanju 
sprejete Okoljevarstvena politike.

Program obsega aktivnosti za zagotavljanje ustrezne zasedenosti delovnih mest, primernih delovnih pogojev, za 
izobraževanje kadrov, za opremljanje z informacijsko opremo, za informacijsko - promocijsko dejavnost, 
sofinanciranje projektov nevladnih organizacij ter za podporo okoljski vzgoji in izobraževanju. Glavni izdatke v 
programu predstavljajo plače zaposlenih, investicije v dejavnosti meteorologije, seizmologije, monitoringa in 
varstva okolja. Vključene so tudi investicije in materialni stroški za delovanje proračunskih uporabnikov.

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

Cilj programa mednarodnega sodelovanja na področju oblikovanja in izvajanja skupne okoljevarstvene politike je 
prispevati k izboljšanju kvalitete in stanja okolja na regionalnem in globalnem nivoju ter povečati delež razvojne 
pomoči na tem področju.

Dolgoročni cilj programa je kvalitetno, strokovno, ažurno in učinkovito opravljanje nalog, proračunskih 
uporabnikov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah in skupnostih ter izvajanje pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz 
mednarodnih pogodb katerih pogodbenica je Republika Slovenija ter oblikovanje novih bilateralnih in 
multilateralnih povezav s ciljem izboljšanja stanja okolja predvsem v JV Evropi.

Osnovni cilj programa je zagotoviti stabilno agencije in izvajanje z zakonom določenih nalog. Pri investicijah 
potrebno zagotoviti stabilno delovanje omrežij državnih monitoringov, skupnega komunikacijskega vozlišča in 
računalniškega omrežja. Med izvedbenimi cilji so tudi izobraževalni, ozaveščevalni in informativno komunikacijski 
projekti, kijih izvaja ministrstvo in profitne ter neprofitne organizacije.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
15012501 Regulatomi okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

2523 - Agencija RS za okolje
15012501 Regulatomi okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Program obsega usposabljanje Sektorja za pripravo in vodenje investicij za implementacijo zakonodaje s področja 
varstva okolja, za pripravo in vodenje investicij in pripravo strokovnih osnov, strokovno pomoč lokalnim 
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skupnostim in drugim strokovnim institucijam pri pripravi investicijskih projektov ter sofinanciranje investicij sko- 
tehnične dokumentacije in investicij na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, izgradnje in razširitve infrastrukturnih objektov za oskrbo s 
pitno vodo, izgradnjo in razširitev kanalizacijskega omrežja, izgradnjo in razširitev čistilnih naprav, rekonstrukcijo 
in sanacijo odlagališč komunalnih odpadkov ter modernizacijo, v skladu z Državnim programom za prevzem 
pravnega reda EU.

V okviru glavnega programa se izvajajo upravne in z njimi povezane naloge za izboljšanje stanja okolja ter 
uveljavitev okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja.

Stanje okolja kot posledica emisij snovi in energij v zrak, vode, tla ter odlaganja odpadkov se mora vgraditi v 
prostorsko in vsakršno načrtovanje posegov v okolje; prav tako se preko plačila taks, oprostitev plačila oziroma 
olajšav ter državnih pomoči stimulira izboljševanje stanja okolja preko zmanjševanja emisij in izboljševanja 
tehnoloških postopkov.

V okviru podprograma se izvajajo upravne in z njimi povezane naloge za izboljšanje stanja okolja ter uveljavitev 
okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. Preko izvajanja teh nalog bodo doseženi cilji 
zmanjšanja emisij snovi v vode, zrak, tla, emisije hrupa in elektromagnetnih sevanj ter doseženo ustrezno ravnanje 
z odpadki. Z izvajanjem sprejetih operativnih programov, sanacijskih programov in ukrepov bo tako izboljšano 
stanje okolja, kar bo spremljano z ustreznimi indikatorji prikazanimi v poročilu o stanju okolja. Preko plačila taks, 
oprostitev plačila oziroma olajšav ter državnih pomoči bodo ti cilji doseženi v zastavljenih rokih vezanih na 
prilagoditveni proces ob vstopu v EU, kije uveljavljen tudi skozi naše predpise.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so usposobljenost Sektorja v okviru Ministrstva za okolje, prostor in energijo za 
implementacijo zakonodaje s področja varstva okolja, priprava strokovnih osnov, investicijsko tehnične 
dokumentacije in izvedba investicijskih projektov za zmanjšanje komunalnih virov onesnaženja v vode v skladu z 
evropskimi direktivami, preskrbe prebivalstva s pitno vodo, ki zadovoljuje standarde pitne vode in ravnanje s 
komunalnimi odpadki v skladu z evropskimi direktivami, ki jih določajo Državni program za prevzem pravnega 
reda EU, Nacionalni program varstva okolja, Operativni program odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s 
programom projektov vodooskrbe, Strategija ravnanja z odpadki, Nacionalna ISPA strategija - Sektor okolje, 
Nacionalna strategija za Kohezijski sklad - sektor okolje in Finančni memorandumi programov sofinanciranja med 
Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije.

Izboljšanje stanja okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in uveljavljanja operativnih programov za 
zmanjševanje emisij ter uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki na podlagi izvajanja predpisov.

Izboljšanje stanja okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in uveljavljanja operativnih programov za 
zmanjševanje emisij ter uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki na podlagi izvajanja predpisov kot sledi:

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Prvi izvedbeni cilj v letu 2005 na nivoju glavnega programa je izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih 
objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno s načrtom izvedbe za 
leto 2005 in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe s pitno vodo in 
infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki. Drugi izvedbeni cilj je izdelava strokovnih 
osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na 
področju varstva okolja in tretji cilj usposobitev Sektoija za pripravo in vodenje investicij za pripravo, vodenje in 
spremljanje investicijskih projektov komunalne infrastrukture oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na 
področju varstva okolja, ki so sofinancirani s sredstvi programov Evropske komisije PHARE, ISPA in Kohezijskega 
sklada ter proračuna Republike Slovenije.

Fizični indikatorji za uresničitev prvega cilja so zgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema za oskrbo s 
pitno vodo in izgrajene faze čistilnih naprav in centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, skladno s programom 
izvedbe v letu 2004, za uresničitev drugega cilja izdelana tehnično investicijska dokumentacija za investicijske 
projekte v pripravi in za uresničitev tretjega cilja usposobljen sektor za pripravo in vodenje investicijskih projektov 
lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.

Spremljanje stanja okolja na podlagi poročil o monitoringu, izvedbe okoljskih ukrepov in investicij ter izvajanja 
predpisov, Iti so bili sprejeti v okviru vključevanja v EU.

Spremljanje stanja okolja na podlagi poročil o monitoringu, izvedbe okoljskih ukrepov in investicij in vključevanje 
v pravni red EU.
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4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
15022501 Izboljšanje stanja okolja

2523 - Agencija RS za okolje
15022501 Izboljšanje stanja okolja

1503 - Upravljanje z radioaktivnimi odpadki

1. Opis glavnega programa

Upravljanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo dolgoročno varno shranjevanje in skladiščenje.

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

Zagotoviti strokovno in varno ravnanje z nizko, srednje in visoko radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim 
gorivom skladno s pozitivno mednarodno prakso.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Iskanje možnih odlagališč in skladišča s srednje in nizko radioaktivnih odpadkov, in še vedno potekajoča sanacijska 
dela in modernizacija Centralnega skladišča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov za male uporabnike v Brinju 
zahtevajo tudi v letu 2005 povečana sredstva za izvajanje javne službe ravnanja z radioaktivni odpadki in 
upravljanje skladišča.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
15032501 Nadzor in kontrola sevanj

2513 - Uprava RS za jedrsko varnost
15032501 Nadzor in kontrola sevanj

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

1. Opis glavnega programa
«

Program je namenjen naslednjim aktivnostim: načrtovanju, urejanju, varstvu in nadzoru vodnih virov vključno z 
motjem ter vodenju upravnih postopkov. V ta namen lahko ključne naloge združimo v tri vsebinske sklope in sicer: 
načrtovalskega, izvedbenega, ter na del, ki pokriva postopke in izdajo upravnih aktov na področju upravljanja in 
nadzora vodnih virov. Ključne naloge vezane ria izvajanje politike do upravljanja in nadzora vodnih virov so 
naslednje: priprava strokovnih podlag v najširšem pomenu za izvajanje varstva voda, urejanja voda, izvajanje 
gospodarske javne službe na področju voda, izvajanje upravnih postopkov, priprava programov, odločanje o rabi in 
spodbujanje trajnostne rabe voda, ter pridobivanje upravnih dovoljenj za izvajanje ukrepov investicijskega, 
interventnega ali javnega značaja.

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

Najpomembnejši dolgoročni cilj programa je kvalitetno, strokovno, ažurno in učinkovito opravljanje nalog 
upravljanja in nadzora vodnih virov, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje. Dolgoročni cilji 
programa so izvajanje nalog, kijih na področju upravljanja z vodami nalaga Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, 
meddržavne pogodbe o skupnem reševanju vodne problematike na meddržavnih vodotokih, mednarodne konvencije 
varstva okolja in neposredno voda, ki jih je Republika Slovenija ratificirala. Ti cilji so predvsem varovanje in 
izboljšanje stanja vodnega okolja in voda, glede na njihovo gospodarsko, ekološko in socialno funkcijo, pri čemer 
velja posebna pozornost zagotovitvi pogojev trajnostne rabe voda in vodnega prostora, kakovosti voda, kot 
naravnega vira, ter urejenosti vodnega režima.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Na področju načrtovanja je glavni cilj, na osnovi sprejetih letnih planov, zagotoviti pripravo strokovnih podlag za 
izvajanje upravljanja z vodami v najširšem smislu. Pri tem gre tako za pripravo strokovnih podlag, kot osnove 
strateškim odločitvam pri upravljanju z vodami, državnim lokacijskim načrtom na področju voda ter izvajanju 
upravnih nalog. Ključna projekta v letu 2005 iz tega sklopa sta vsekakor državni lokacijski načrt Spodnje Savinjske 
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doline in državni lokacijski načrt obrambe pred poplavami Ljubljane s sistemom suhih zadrževalnikov na 
Gradaščici. ter sodelovanje pri pripravi državnih lokacijskih načrtov za verigo HE na spodnji Savi.

Glavni cilji v sklopu investicijsko - interventnih nalog so izboljšanje stanja voda, predvsem varstva pred škodljivim 
delovanjem voda, obrambe pred poplavami ter ohranjanja in urejanje vodnih količin. Aktivnosti bodo potekale 
predvsem na pripravi in izvedbi vodnih ureditev, objektov in naprav, njihove sanacije in rekonstrukcije ter izvajanju 
ostalih aktivnosti povezanih s pripravo in izvedbo projektov, kot so nadzor, inženiring, odkup zemljišč, ter 
odškodnin v okviru programov Agencija Republike Slovenije za okolje.

Na področju izvajanja gospodarske javne službe je ključni cilj dokončno uveljaviti in utrditi spremembe, ki jih je v 
vsebinskem in organizacijskem smislu prinesel Zakon o vodah. Gre za to, da bodo izvajalci gospodarske javne 
službe izvedli vzdrževalna del in druge naloge javne službe pravočasno, kvalitetno in v okviru planirani sredstev in 
programov.

Obseg in vsebina dela na področju upravnih postopkov in koncesij je bolj ali manj vezana na število in vsebino vlog. 
Gre za to, da bi v letu 2005 dokončno vzpostavili sistem, ki bo omogočal hitro in kvalitetno obravnavanje vlog 
skladno z veljavno zakonodajo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
15042501 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

2523 - Agencija RS za okolje
15042501 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

Program je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot vključno z njihovim genskim 
materialom in habitati ter ekosistemi. Gre za ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih 
vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov varstva kot jih določa 
zakonodaja. Z njimi se uresničujejo tudi mednarodne obveznosti in obveznosti do Evropske unije s tega področja.

Program je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti in varstvu naravnih vrednot vključno z njihovim genskim 
materialom in habitati ter ekosistemi. Gre za ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih 
vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov varstva kot jih določa 
zakonodaja. Z njimi se uresničujejo tudi mednarodne obveznosti in obveznosti do Evropske unije s tega področja.

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

Dolgoročni cilj programa je preprečitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ravni vrst, ekosistemov, habitatnih 
tipov ter genomov, preprečitev nadaljnjega ogrožanja ravnovesja zaradi neustreznega izkoriščanja rastlinskih in 
živalskih vrst, preprečevanje uničenja ali poškodovanja naravnih vrednot (Zakon o ohranjanju narave Uradni list RS, 
št. 56/99 in 31/00).

Dolgoročni cilj programa je preprečitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ravni vrst, ekosistemov, habitatnih 
tipov ter genomov, preprečitev nadaljnjega ogrožanja ravnovesja zaradi neustreznega izkoriščanja rastlinskih in 
živalskih vrst, preprečevanje uničenja ali poškodovanja naravnih vrednot (Zakon o ohranjanju narave - Uradni list 
RS, št. 22/03, Nacionalni program varstva okolja - Uradni list RS, št. 83/99).

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Program v letu 2005 zajema vse aktivnosti vezane na izvajanje zakonodaje in pripravo podzakonskih aktov, ki bodo 
definirali usmeritve in pogoje za posege v okolje in posredno zagotavljali ohranjanje biotske raznovrstnosti in 
varstvo naravnih vrednot.

Program v letu 2005 zajema vse aktivnosti vezane na izvajanje zakonodaje in pripravo podzakonskih aktov, ki bodo 
definirali usmeritve in pogoje za posege v okolje in posredno zagotavljali ohranjanje biotske raznovrstnosti in 
varstvo naravnih vrednot. Posebna pozornost bo namenjena izvajanju pravnega reda EU s tega področja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
15052501 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
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2523 - Agencija RS za okolje
15052501 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

1. Opis glavnega programa

Program vključuje vzpostavitev in delovanje spremljanja stanja okolja, ki ga v skladu z Zakonom o varstvu okolja 
zagotavlja država. Državni monitoring obsega opazovanje in nadzorovanje naravnih meteoroloških, hidroloških in 
radioloških pojavov ter emisij v vodi in zraku s pomočjo kontinuiranih meritev in analiz. Vključeno je zagotavljanje 
sprotnih informacij za potrebe javnosti ter zaščite in reševanja. Pri meteorološkem bdenju je poudarek na 
napovedovanju vremenskih pojavov, ki lahko povzročijo izgubo človeških življenj ali večjo materialno škodo. To 
obsega strokovne naloge, ki se nanašajo na pojave v ozračju, klimatologijo, fonologijo in agrometeorologijo, 
medsebojno vplivanje hidrosfere in atmosfere, naloge za potrebe energetike in varstva okolja ter spremljanje 
meteoroloških dejavnikov kakovosti zraka in padavin in zagotavljanje meteorološke zaščite letalskega prometa nad 
Slovenijo.

V programu je vključeno vzpostavljanje, upravljanje in vzdrževanje podatkovnih baz za podatke meteorološkega, 
hidrološkega in ekološkega monitoringa, mednarodna izmenjava podatkov in operativno delovanje računalniškega 
omrežja Agencije v celoti.

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

Dolgoročni cilj programa je predvsem zaščita človeških življenj in lastnine, varovanje okolja, prispevek k 
uravnoteženemu razvoju in kontinuiteti meritev in opazovanj v sklopu različnih monitoringov Agencije za okolje. 
Pospešeno bomo vlagali v razvoj sistemov za opozarjanje pred vremenskimi in vodnimi ujmami. Predvsem bomo 
razvijali zelo kratkoročno napovedovanje nevarnih pojavov in opozarjanje pred njimi, ki dajejo tudi izjemne 
ekonomske učinke.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni cilj je zagotavljanje delovanja Nacionalnega meteorološkega centra, vzdrževanje in posodabljanje 
meteorološkega merilnega sistema, uvajanje novih prognostičnih in analitičnih metod, pri emisijskem monitoringu 
in monitoringu naravnih pojavov pa tudi povečanje kakovosti in obsega avtomatskega monitoringa.

Nadaljevati je treba izgradnjo informacijskega sistema Narava in njegovih temeljnih segmentov, zagotoviti njihovo 
povezljivost in vpeljati koncept podatkovnega skladišča prostorskih podatkov.

Zagotavljati je treba ustrezno vzdrževanje komunikacijskega, računalniškega in informacijskega sistema Agencije 
RS za okolje.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2523 - Agencija RS za okolje
15062501 Informacijski sistem varstva okolja in narave

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA 
IZGRADNJA

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Izvaja se inšpekcijsko nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo okolja in narave 
ter ekološki nadzor na državni meji, vodni režim, urejanja voda in gospodaijenje z njimi, raziskovanje in 
izkoriščanje vseh vrst mineralnih surovin, elektroenergetiko, termoenergetsko in racionalno porabo energije, 
urejanje prostora in naselij, graditev objektov in izvedbo gradbenih konstrukcij, izpolnjevanje bistvenih zahtev za 
objekte, stanovanjske zadeve in geodetske dejavnosti.

Na področju prostorskega načrtovanja in stanovanjske izgradnje se opravljajo naloge povezane z razvojem tega 
področja. Razvoj le-tega želimo doseči z izvajanjem reforme sistema prostorskega urejanja na normativnem in 
organizacijskem področju, z uporabo fleksibilnosti instrumentov prostorskega načrtovanja in večjo participacijo 
neposrednih investitorjev, vzpostavitvijo novih razmerij med državo in lokalnimi skupnostmi na področju urejanja 
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prostora, racionalizacijo postopkov dovoljevanja graditve objektov, uvedbo tržnih principov v posamezne segmente 
prostorskega urejanja ter z novo opredelitvijo razmeija med javnimi koristmi in privatno lastnino. Izpolnjujejo se 
tudi mednarodne obveznosti in mednarodna izmenjava podatkov iz tega področja. Aktivnosti bodo potekale na 
izvajanju nalog že sprejetih mednarodnih obveznosti R Slovenije na področju zagotavljanja vzdržnega razvoja ter na 
zagotavljanju vključitve R Slovenije v nove pobude, ki zagotavljajo možnost uveljavitve Slovenskih interesov v 
širšem Evropskem prostoru.

Na področju prostorskega načrtovanja se opravljajo strokovne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na 
prostorski razvoj in prostorsko načrtovanje, na pripravo Strategije prostorskega razvoja Slovenije in izvajanje 
prostorskega plana Slovenije in drugih prostorskih aktov, državnega in regionalnega pomena ter sodelovanje pri 
pripravi aktov lokalnih skupnosti in ugotavljanje njihove usklajenosti z državnimi prostorskimi akti, na spremljanje 
stanja v zvezi z urejanjem prostora, na rabo prostora in z njo povezanimi evidencami o stanju prostora na področju 
prostorskega načrtovanja, na prostorskih informacijski sistem, na izpolnjevanje mednarodnih obveznosti s teh 
področij in mednarodno izmenjavo podatkov ter na razvoj metod in tehnik prostorskega načrtovanja in z njim 
povezano pripravo podzakonskih predpisov.

Na področju geodetske dejavnosti se predvsem zagotavlja zbirke geodetskih podatkov in geodetske izdelke s 
področja osnovnega geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, evidence državne meje, uradne razdelitve 
prostora oziroma zemljišč ter topografskega sistema. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje 
izvajanja razvojnih nalog, pripravljanje predpisov, izvajanje mednarodnih obveznosti, vzpostavitev, vodenje in 
vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov, izobraževanje in usposabljanje delavcev geodetske 
uprave in geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev.

S sistemom načrtnega spremljanja stanja na področju urejanja prostora bo mogoče izvajati prenovo in poenotenje 
informacijskih sistemov za potrebe urejanja prostora v skladu s strategijo e-poslovanja državne uprave ter 
pravočasno in optimalno ukrepati na pozitivne in negativne pojave v prostoru in večjo odprtost in dostopnost 
uporabnikom - državljanom.

Učinkovitost in strokovnost bo zagotovljena s poenostavitvami in z dodatnimi aktivnostmi odpravljanja birokratskih 
ovir in neživljenjskih predpisov, ki se jih loteva delo na ti. antibirokratskem programu na področju urejanja 
prostora, graditve in drugimi smiselno povezanimi področji.

V okviru stanovanjske politike bo z novim Stanovanjskim zakonom in novim Zakonom o nepremičninskem 
posredovanju in Nacionalnim stanovanjskim programom poskrbljeno za sistemske ukrepe, ki bodo zagotovili 
postopno povečanje ponudbe stavbnih zemljišč, izvajanje nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, gradnjo 
neprofitnih stanovanj ter subvencioniranje najemnin. Sredstva za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS, 
javnega sklada bodo zagotovljena v bilanci B s prodajo premoženja Taluma.

Na področju graditve objektov se bo intenzivno nadaljevalo s posodabljanjem tehnične zakonodaje s področja 
graditve in s pripravo tehničnih predpisov, katerih podlaga je Zakon o graditvi objektov in direktiva EU št 
89/106/EEC.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Asociacijski sporazum z EU (podpisan 10. junija 1996 in ratificiran v DZ RS 15. julija 1997), 
Mednarodne konvencije, 
Nacionalni program - FM99, 
Nacionalni stanovanjski program,
Navodilo o arhiviranju in razmnoževanju v zmanjšanem formatu podatkov temeljne geodetske izmere, 
Navodilo o preoštevilčbi stavbnih parcel v zemljiškem katastru,
Navodilo o prevedbi starih imen rabe zemljišč v kategorije po nomenklaturi pravilnika o vodenju vrst rabe 
zemljišč,
Navodilo o tekočem usklajevanju temeljnih topografskih načrtov meril 1:5000 in 1:10000,
Navodilo o uvedbi novih katastrskih kultur v zemljiško katastrski aparat,
Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta, 
Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel, 
Odredba o pisavi zemljepisnih imen v načrtih in kartah na narodnostno mešanih območjih v SR Sloveniji, 
Pravilnik o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb, 
Pravilnik o evidenci državne meje,
Pravilnik o geodetski izkaznici, postopku za njeno izdajo in načinu uporabe,
Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin,
Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in 
prostorskih enot,
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Pravilnik o pogojih, ki se nanašajo na prostore in tehnično opremo geodetskega podjetja,
Pravilnik o postopku za izbiro kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih programov, ki se financirajo ali 
sofinancirajo iz državnega proračuna.
Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke,
Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za geodetskega inšpektorja,

- Pravilnik o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja 
znanja slovenskega jezika,
Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk,

- Pravilnik o tehničnih predpisih za izdelavo izvirnikov načrtov in za določanje površin parcel pri izmeritvi 
zemljišč,

- Pravilnik o uporabi Gauß-Krügeijeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v merilu 1:25000 in 
razdelitev na liste,
Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru, 
Pravilnik o vpisih v kataster stavb, 
Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov, 
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot, 
Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč, 
Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel, 
Pristopna izjava Republiškega komiteja za varstvo okolja (1977), 
Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in 
geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije, 
Stanovanjski zakon,

- Statut sklada arhitekta Jožeta Plečnika,
Uredba o določitvi območnih geodetskih uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih območij in 
sedežev,
Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
Uredba o vpisu upravljavcev nepremičnin v državni lasti v zemljiški kataster in kataster stavb,

- Zakon o davčnem postopku,
Zakon o dohodnini,
Zakon o državni upravi,
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
Zakon o geodetski dejavnosti,
Zakon o gradbenih proizvodih,
Zakon o graditvi objektov,

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
Zakon o kmetijskih zemljiščih.
Zakon o kobilami Lipica,
Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,

- Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi,
Zakon o nepremičninskem posredovanju,
Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje potenciala Spodnje Save,
Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki sojih do 31.12.1994 opravljali organi občin,
Zakon o ratifikaciji sporazuma o posojilu med Republiko Slovenijo in mednarodno banko za obnovo in 
razvoj - MSPGIS, 
Zakon o standardizaciji,
Zakon o stavbnih zemljiščih,
Zakon o Škocjanskem zatoku,
Zakon o temeljni geodetski izmeri,
Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001,
Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih,
Zakon o urejanju prostora,

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,
Zakon o varovanju osebnih podatkov,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o zemljiškem katastru,
Zakon o zemljiški knjigi.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Dosleden nadzor nad stanjem okolja, prostora, energetike in mineralnih surovin predstavlja dolgoročni cilj 
Inšpektorata RS za okolje in prostor. Na področju inšpekcije za okolje je bil ta cilj usmerjen v postopno 
zmanjševanje obremenjevanja okolja s sanacijskimi oziroma drugimi ukrepi, nadzor nad zavezanci po IPPC in 
SEVESO direktivah in odreditev sanacije degradiranega okolja, vzpostavitev inšpekcijskega nadzora na področju 
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ohranjanja narave in gensko spremenjenih organizmih. Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih 
gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo, nadzoru 
zavezancev po stanovanjskem zakonu, izvajanju nadzora nad geodetskimi storitvami. Na področju energetske 
inšpekcije je dolgoročni cilj zagotoviti varno in zanesljivo obratovanje vseh energetskih naprav, napeljav in 
postrojenj, na področju rudarske inšpekcije pa se dolgoročni cilj odraža skozi varnost in zdravje pri izvajanju 
rudarskih del.

implementacija Stanovanjskega zakona in drugih predpisov s stanovanjskega področja 
implementacija Zakona o urejanju prostora in Zakona o graditvi objektov in podzakonskih predpisov 
implementacija Zakona o nepremičninskem posredovanju in podzakonskih predpisov 
posodabljanje tehničnih predpisov in uvajanje harmoniziranih evropskih standardov s področja graditve 
objektov, 
vzpostavitev aktivne urbano zemljiške politike 
izvajanje mednarodnih obveznosti na področju urejanja prostora in stanovanjske dejavnosti 
izobraževanje in usposabljanje drugih ravni javne uprave in strokovnjakov na področju urejanja prostora in 
stanovanjske dejavnosti 
razvijanje in spodbujanje strokovnega dela na področju urejanja prostora in prostorskega načrtovanja 
promocija in nagrade za arhitekturne in urbanistične dosežke 
priprava in izvajanje ukrepov za realizacijo antibirokratskega programa
izdelava študij in raziskovalnih nalog v okviru Ciljno raziskovalnih projektov in drugih raziskovalnih 
projektov
usposabljanje in pomoč lokalnim skupnostim pri vzpostavljanju nepremičninskih in prostorsko-planskih 
evidenc ter informacijska in podatkovna podpora regionalnih razvojnih programov in harmonizacija 
lokalnih evidenc v skladu z državnimi
zagotovitev delovanja centralne evidence prostorskih podatkov in sistema diseminacije teh podatkov in 
vključitev sistema v sistem e-poslovanja in e-uprave
pripravljanje predpisov, izvajanje mednarodnih obveznosti, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk 
geodetskih podatkov
izobraževanje in usposabljanje delavcev geodetske uprave in geodetskih podjetij, ki imajo dovoljenje za 
izvajanje geodetskih storitev 
dejavnosti s področja dela prostorskega načrtovanja: 
uveljavitev regionalnega prostorskega planiranja 
doseganje želenega stanja v prostoru 
priprava PIA regionalnega in državnega pomena za umestitev AC odsekov in drugih objektov državne 
infrastrukture v prostor 
priprava metodoloških izhodišč za podzakonske akte 
spodbujanje lokalnega prostorskega načrtovanja 
vzpostavitev PIS za potrebe prostorskega načrtovanja.

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

1601 Prostorska politika in splošne administrativne zadeve
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1604 Gradbena regulativa in nadzor
1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije

1601 - Prostorska politika in splošne administrativne zadeve

I. Opis glavnega programa

Prostorska politika in splošne administrativne zadeve zajema sprejetje in izvajanje številnih podzakonskih predpisov 
po Zakonu o gradbenih proizvodih in na podlagi direktive EU o gradbenih proizvodih (št 89/106/EEC), Zakona o 
urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Zakona o nepremičninskem posredovanju in Stanovanjskega zakona.

V tej reformi je svoje mesto našel tudi antibiroktratski program in program vzpostavitve e-uprave, katerega 
aktivnosti je potrebno izvajati v skladu s področno zakonodajo. Izvajale se bodo tudi mednarodne obveznosti na 
področju urejanja prostora. Aktivnosti bodo potekale na izvajanju nalog že sprejetih mednarodnih obveznosti R 
Slovenije na področju zagotavljanja vzdržnega razvoja ter na zagotavljanju vključitve R Slovenije v nove pobude, ki 
zagotavljajo možnost uveljavitve Slovenskih interesov v širšem Evropskem prostoru.

Izobraževalo in usposabljalo se bo druge ravni javne uprave in strokovnjake na področju urejanja prostora in 
stanovanjske dejavnosti. Razvijalo in spodbujalo se bo strokovni del na po<fročju urejanja prostora in prostorskega 
načrtovanja ter promoviralo in nagrajevalo arhitekturne in urbanistične dosežke. Izdelovalo se bo študije in 
raziskovalne naloge v okviru Ciljno raziskovalnih projektov in drugih raziskovalnih projektov.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

Z novimi zakoni in podzakonskimi predpisi se bo uredilo področje urejanja prostora, graditve objektov, 
stanovanjske politike ter področje poslovanja z nepremičninam. Odpravljale se bodo napake, ki nastajajo pri 
izvajanju zakonodaje z omenjenih področij (izvajanje antibirokratskega programa). Izobrazilo in usposobilo se bo 
druge ravni javne uprave in strokovnjake iz tega področja, da bodo lahko aktivno izvajali sprejeto zakonodajo. Z 
razvijanjem in spodbujanjem strokovnega dela na področju urejanja prostora in prostorskega načrtovanja ter s 
pridobitvijo študij in raziskav, bomo dosegli pridobitev najboljših primerov kakovosti urejanja prostora in primerov 
urbane prakse. Z izpolnjevanjem mednarodnih obveznosti bomo nadaljevali z izvajanjem programov sodelovanja v 
mednarodnih združenjih in programih, vzpostavljenih telesih in projektih s področja urejanja prostora. Aktivnosti 
bodo potekale na izvajanju nalog že sprejetih mednarodnih obveznosti R Slovenije na področju zagotavljanja 
vzdržnega razvoja ter na zagotavljanju vključitve R Slovenije v nove pobude, ki zagotavljajo možnost uveljavitve 
Slovenskih interesov v širšem Evropskem prostoru.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Stanovanjskega zakona in Zakona o 
nepremičninskem posredovanju.
priprava in izvedba Ciljno raziskovalnih projektov in drugih raziskovalnih projektov 
priprava in izvedba posodabljanja tehničnih predpisov in uvajanja harmoniziranih evropskih standardov na 
področju graditve objektov po direktivi EU št. 89/106/EEC 
priprava in izvedba projektov na področju nepremičninskega posredovanja 
izobraževanje drugih ravni javne uprave in strokovnjakov s področja urejanja prostora 
sodelovanje v mednarodnih združenjih in programih, vzpostavljenih telesih in projektih s področja urejanja 
prostora 
promocija in podeljevanje nagrad na področju prostora.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
16012502 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

7. Opis glavnega programa

Glavni cilji Inšpektorata RS za okolje in prostor je usmerjen v izvajanje nove zakonodaje na področju prostora in 
okolja, ki določa strožje inšpekcijske ukrepe. Tekoče spremljanje stanja gradenj in odstranjevanje nedovoljenih 
gradenj na letni ravni pomeni temeljna naloga inšpekcije za prostor. Letni cilji na področju okolja pa je uveljavljanje 
zakonodaje Evropske skupnosti v naši državi in sodelovanje ter izobraževanje inšpekcije za okolje v okviru 
okoljskih inšpekcijskih mrež EU-IMPEL in AC-IMPEL. Na področju rudarske ih energetske inšpekcije je glavni 
program usmerjen v izvajanje rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov nad izvajanjem rudarskih del ter varnega in 
zanesljivega obratovanja termoenergetskih in elektroenergetskih naprav.

Program zajema tri različna področja, katera pokrivajo tudi različni organi MOP.

Prvo področje zajema reformo sistema gospodarjenja s prostorom, ki je dolgotrajen in zahteven proces. K 
učinkovitejšemu izvajanju slednjega bosta prispevala tudi nova krovna zakona in sicer Zakon o urejanju prostora in 
Zakon o graditvi objektov, kakor tudi podzakonski predpisi in druge strokovne podlage. Da bi se te naloge lažje in 
hitreje izvajale bo potrebno izvesti testne primere za pridobitev ustreznih rešitev, ki jih bo mogoče aplicirati v 
vsakdanjo reformo sistema gospodarjenja s prostorom, ki poleg samega prostora zajema tudi urejanje naselij in s 
tein tudi vzpostavitev aktivne zemljiške politike.

V okviru prostorskega načrtovanja se opravljajo strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, 
ki se nanašajo na razvoj metod in tehnik prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja; pomoč, svetovanje 
in izobraževanje pri prostorskem, urbanističnem in krajinskem načrtovanju pripravljavcev prostorskih aktov; 
oblikovanje temeljnih ciljev in drugih strateških odločitev o nacionalnem prostorskem razvoju; priprava strokovnih 
izhodišč in podlag za pripravo prostorskih aktov in podzakonskih predpisov na področju prostorskega, 
urbanističnega in krajinskega načrtovanja, spremljanje stanja v prostoru; sodelovanje v projektih urejanja prostora 
na mednarodnem področju; vzpodbujanje aktivnosti sprejema prostorskih razvojnih projektov mest in drugih naselij; 
vodenja in usmerjanja regionalnega načrtovanja; načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena; ugotavljanje 
usklajenosti in zakonitosti prostorskih aktov lokalnih skupnosti; spodbujanje regionalnega in lokalnega prostorskega 
načrtovanja in prostorski informacijski sistem.
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Tretje področje izvaja geodetska državna služba, ki opravlja tista dela geodetske dejavnosti, ki zagotavljajo uradne 
podatke v zbirkah geodetskih podatkov in geodetskih izdelkih na področju osnovnega geodetskega sistema, 
evidentiranja nepremičnin, državne meje, uradne razdelitve prostora oziroma zemljišč ter topografskega sistema. 
Naloge državne geodetske službe izvršujeta Geodetska uprava Republike Slovenije in Geodetski inštitut Slovenije. 
Ključne naloge Geodetske uprave na področju geodetskih evidenc so: usmerjanje razvoja na področju geodetske 
službe, pripravljanje predpisov, izpolnjevanje mednarodne obveznosti, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk 
geodetskih podatkov in izdajanje podatkov, izobraževanje in usposabljanje delavcev geodetske uprave in geodetskih 
podjetij, ki imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev.

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

Dosleden nadzor nad stanjem okolja, prostora, energetike in mineralnih surovin predstavlja dolgoročni cilj 
Inšpektorata RS za okolje in prostor. Na področju inšpekcije za okolje je bil ta cilj usmerjen v postopno 
zmanjševanje obremenjevanja okolja s sanacijskimi oziroma drugimi ukrepi, nadzor nad zavezanci po IPPC in 
SEVESO direktivah in odreditev sanacije degradiranega okolja, vzpostavitev inšpekcijskega nadzora na področju 
ohranjanja narave in gensko spremenjenih organizmih. Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih 
gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo, nadzoru 
zavezancev po stanovanjskem zakonu, izvajanju nadzora nad geodetskimi storitvami. Na področju energetske 
inšpekcije je dolgoročni cilj zagotoviti varno in zanesljivo obratovanje vseh energetskih naprav, napeljav in 
postrojenj, na področju rudarske inšpekcije pa se dolgoročni cilj odraža skozi varnost in zdravje pri izvajanju 
rudarskih del.

Dolgoročni razvojni cilj razvoja metod in tehnik prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja ter priprave 
strokovnih izhodišč in podlag za pripravo prostorskih aktov in podzakonskih predpisov je doseganje želenega stanja 
v prostoru, ki omogoča konkurenčnost države, kvalitetno bivanje, policentrični razvoj omrežja mest in drugih naselij 
v povezavi z učinkovito infrastrukturno opremljenostjo prostora, revitalizacijo urbanih območij, vzdržen razvoj 
podeželskega prostora in pretežno naravnih območij, ohranjanje narave, ter aktivno varstvo kulturne dediščine. 
Zastavljeni cilj bomo dosegali z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljevarstvenih vidikov razvoja ter z 
upoštevanjem mednarodnih smernic na področju prostorskega razvoja.

Na področju načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena je dolgoročni cilj umestitev tras državnih cest, 
energetskih objektov in drugih prostorskih ureditev v prostor ter priprava metodoloških nalog z namenom kvalitetne 
vsebinske razdelave novih'oblik in vsebin državnih lokacijskih načrtov.

Na področju ugotavljanja usklajenosti in zakonitosti prostorskih aktov lokalnih skupnosti bo prioritetni dolgoročni 
cilj spodbujanje kvalitetnega strokovnega dela v občinah. Okrepljeno bo strokovno delo Urada pri sodelovanju pri 
pripravi prostorskih aktov lokalnih skupnosti v obliki priporočil, usmeritev in drugih strokovnih gradiv. 
Organizirano bo izobraževanje občinskih strokovnih kadrov in drugih prostorskih načrtovalcev. Aktivnosti bodo 
izvajane tudi v zvezi z izdajanjem in tiskanjem strokovnih publikacij.

Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov za potrebe 
prostorskega načrtovanja ter priprava analiz in sprememb prostora na državni ravni, vključno s sistemom 
spremljanja kazalcev prostorskega planiranja na državni in lokalni ravni z namenom spremljanja stanja, izvajanje 
akcijskega programa e-uprava ter promocija prostorskega načrtovanja na Internetu.

Na področju regionalnega prostorskega planiranja je dolgoročni cilj uveljaviti regionalno prostorsko planiranje v 
okviru celovitega razvojnega načrtovanja na regionalni ravni in vzpostavitev povezave s pripravo in uresničevanjem 
regionalnih razvojnih programov. Nadalje je cilj nadaljevati mednarodno bilateralno sodelovanje s sosednjimi in 
drugimi državami na področju prostorskega planiranja in hkrati skrbeti za razvoj metodoloških podlag na tem 
področju in nivoju.

Na področju gospodarjenja s prostorom bo obenem potrebno v skladu z novo prostorsko zakonodajo vzpostaviti tudi 
aktivno zemljiško politiko, pripraviti organizacijske rešitve za novo nastale probleme, izvesti testne primere za 
izvajanje novih zakonov, kakor tudi pripraviti študije za uspešnejše uvajanje nove prostorske politike, pripraviti 
politiko in nacionalni program.

S podprogramom urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc bo dolgoročno zagotovljeno učinkovito 
vodenje in vzdrževanje geodetskih evidenc s poudarkom na zbirkah podatkov o nepremičninah. Urejene, med seboj 
in s podatki posameznih resorjev povezane geodetske zbirke podatkov, bodo zagotavljale nemoteno uporabo 
podatkov za različne namene tako v javnem kot privatnem sektoiju. Urejene in ažurne zbirke podatkov o 
nepremičninah predstavljajo enega izmed pogojev, ki ga mora Slovenija izpolniti za vstop v Evropsko unijo in kiji 
bo omogočal enakopravno sodelovanje v uniji.
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3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni izvedbeni cilj je izvajanje rednih inšpekcijskih pregledov s področja celotnega delovnega področja 
Inšpektorata RS za okolje in prostor, še posebej s povečanjem nadzora nad prostorom, zlasti gradenj za trg, 
stanovanjskih in javnih objektov, poslovnih in industrijskih ter nakupovalnih stavb. Nadzor je usmerjen predvsem v 
kvaliteto gradnje. Na letni ravni se povečuje tudi nadzor nad varovanim in zaščitenim območjem ter nadzor nad 
nezakonitim odjemanjem mineralnih surovin.

vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov 
vzpostavitev aktivne zemlj iške politike 
pripraviti organizacijske rešitve za novo nastale probleme po novih krovnih zakonih 
izvedba testnih primerov izvajanja novih zakonov v konkretnih zadevah 
testiranje inštrumentov na regionalnih vzorcih, 
uvajanje pozitivnih rezultatov na podlagi opravljenega vzorčenja na regionalno raven, 
usposabljanje ciljnih skupin strokovnjakov na lokalni ravni za izvajanje inštrumentov, ki izhajajo iz 
Programa ukrepov zemljiške politike,
na podlagi dejanskih rezultatov oblikovanje in izvajanje projektov in nalog, ki bodo usmetjeni v podporo 
inštrumentov aktivne urbane zemljiške politike, 
izvedba študij za uspešnejše uvajanje nove prostorske politike 
posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o nepremičninah, 
izboljšati kakovost podatkov o nepremičninah, 
množično vrednotenje nepremičnin, 
izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na lokalni ravni s predhodno vzpostavitvijo 
enotne topografske baze, 
izdelava in vzdrževanje državnih kart 
okrepiti pomen, vlogo in razpoznavnost geodezije,
zagotoviti primerljivost in usklajenost institucionalnih, zakonodajnih in vsebinskih rešitev z zahtevami 
Evropske zveze,
vzdrževanje in obnova mejnikov na državni meji z Italijo; Avstrijo in Madžarsko 
zagotovitev geodetskih podlag za označitev in izmero državne meje z Republiko Hrvaško, 
vzpostavitev mreže stalnih GPS postaj in delovanje GPS službe, 
postavitev novih in obnova obstoječih geodetskih točk, 
vzdrževanje programskih aplikacij za vodenje, vzdrževanje in izdajanje geodetskih zbirk podatkov, 
predstavitev podatkov na Internet straneh, izdaja publikacij, zloženk, ponatisi kart, 
priprava predpisov na področju osnovnega geodetskega sistema, topografije in kartografije.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
16022501 Reforma sistema gospodarjenja s prostorom
16022505 Prostorsko načrtovanje

2512 - Geodetska uprava RS
16022503 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

2522 - Inšpektorat RS za okolje, prostor in energijo
16022504 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

1604 - Gradbena regulativa in nadzor

1. Opis glavnega programa

Program je namenjen spremljanju potresne dejavnosti na ozemlju Slovenije in izven nje (vzpostavitev mreže stalnih 
potresnih opazovalnic na območju Slovenije), izvajanju različnih raziskav povezanih s potresno dejavnostjo ter 
oblikovanje normativov za potresno varno gradnjo.

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

Dolgoročni cilj programa je pridobivanje podatkov za zmanjševanje potresne ogroženosti v Sloveniji, to je 
zmanjševanja števila žrtev in poškodb premoženja (natančno določanje žarišč potresov, hitro obveščanje javnosti...) 
ter vzpostavljanje seizmološkega, geofizikalnega in geološkega informacijskega sistema (Zakon o varstvu okolja Ur. 
list RS št 32/93 in 1/96, Sklep vlade RS št. 932-00/98-2 z dne 13. maja 1999, Zakon o seizmološki službi SRS Ur. 
list SRS 14/78 - 4., 6. in lO.čl., Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju velikih pregrad Ur. list RS, št. 
92/99).
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3. Glavni letni izvedbeni cilji

2523 Agencija RS za okolje

16042501 Priprava regulative za potresno odporno gradnjo

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2523 - Agencija RS za okolje
16042501 Priprava regulative za potresno odporno gradnjo

1605 - Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa »Spodbujanje stanovanjske gradnje« se namenjajo proračunska sredstva za delovanje 
Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, ki je bil ustanovljen z namenom financiranja nacionalnega 
stanovanjskega programa, za spodbujanje gradnje stanovanj ter za soinvestitorstvo stanovanjske gradnje skupaj z 
občinami.

Sredstva za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada bodo zagotovljena v bilanci B s prodajo 
premoženja Taluma.

V skladu z Zakonom o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, katerega namen je vzpodbujanje dolgoročnega 
varčevanja ter povečanje obsega ugodnega dolgoročnega stanovanjskega kreditiranja, se v proračunu letno 
zagotavljajo sredstva za premije varčevalcem, ki varčujejo v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme. 
Vsakoletne višine sredstev za premije se določajo na podlagi sklenjenih pogodb z varčevalci ter predvidenim novim 
obsegom varčevanja.

Pri izvajanju Stanovanjskega zakona se bodo proračunska sredstva namenjala tudi za nekatere konkretne naloge na 
tem področju in sicer: za enotno računalniško podporo subvencioniranja najemnin, za kritje dela neprofitnih 
najemnin občinam za denacionalizirana stanovanja, ter za izdelavo študij potrebnih za nadaljnjo vodenje 
stanovanjske politike.

Skladno z Zakonom o nepremičninskem posredovanju je v pristojnosti države tudi izdaja in odvzem licenc za 
opravljanje poslov posredovanja, vodenje imenika nepremičninskih posrednikov ter vzpostavitev, vodenje in 
vzdrževanje javnih evidenc o posredovanju v prometu z nepremičninami.

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

Glavni cilji stanovanjske politike so izvajanje področne zakonodaje in priprava ter implementacija podzakonskih 
aktov, pospešena in zadostna gradnja neprofitnih najemnih stanovanj, spodbujanje občanov k dolgoročnemu 
varčevanju za lastno reševanje stanovanjskih vprašanj, reševanje stanovanjskih vprašanj najemnikov, ki bivajo v 
denacionaliziranih stanovanjih ter oblikovanje neprofitne najemnine v takšni višini, ki bo pokrivala vse dejanske 
stroške v zvezi z vzdrževanjem in nadomestitvijo stanovanja po izteku življenjske dobe.

Cilji nepremičninske politike države pa so varstvo potrošnikov pri prometu z nepremičninami, razvoj 
nepremičninske stroke ter vzpostavitev javnih evidenc na tem področju.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

implementacija področne zakonodaje
- priprava in izvajanje podzakonskih aktov na podlagi področne zakonodaje 

premiranje varčevalnih vlog 
objektne subvencije za denacionalizirana stanovanja 
dokapitalizacija Stanovanjskega sklada RS. ,

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
16052501 Spodbujanje stanovanjske gradnje
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje zajema naloge vezane na odpravo posledic naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Ključni cilji državnega proračuna so hitra in učinkovita odprava posledic naravnih in drugih nesreč.

Glavni izvedbeni cilj je izvedba in vodenje intervencij zaradi potresa v Posočju, plazov in drugih naravnih nesreč.

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

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč

1. Opis glavnega programa

Izvedba sprejete interventne zakonodaje na področju odprave posledic naravnih nesreč
Izvajanje sprejete sistemske zakonodaje na področju odprave posledic naravnih nesreč
Izvajanje sklepov Vlade Republike Slovenije v skladu z njenimi pristojnostmi za izvedbo ustreznih ukrepov za 
odpravo posledic naravnih nesreč

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

Odprava posledic naravnih nesreč v skladu s sprejeto sistemsko zakonodajo
Zakonske podlage:
Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP) Uradni list RS, št 45/98, 67/98 
in 110/99.
Zakon o ukrepih za odpravo posledic zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št 
21/02)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
Zakon o izvrševanju proračuna
posamezni sklepi Vlade RS za izvedbo interventnih del ob neuijih manjšega obsega

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Izvajanje sistemske zakonodaje na področju odprave posledic naravnih nesreč
Realizacija sprejete interventne zakonodaje iz preteklih let
Priprava predlogov ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki bodo nastale tekom proračunskega leta v skladu 
s sprejeto sistemsko zakonodajo
Realizacija sprejetih odločitev Vlade Republike Slovenije oziroma Državnega zbora na področju odprave posledic 
naravnih nesreč.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2523 - Agencija RS za okolje
23022501 Posebni programi v primerih nesreč

B - Račun finančnih terjatev in naložb

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN

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

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin
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1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1201 - Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije 
energetskih surovin

1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
12012503 Prestrukturiranje energetike

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2525 - Agencija RS za učinkovito rabo in obnovljive vire energije
12062503 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA 
IZGRADNJA

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

1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije

1605 - Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in premije

1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2511 - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
16052501 Spodbujanje stanovanjske gradnje
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SPU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO

SPU/PPP/GPR
Predlog sprememb 

proračuna 2004 
(D

Strukt sprem, 
proračuna 2004 

(2)

Predlog 
proračuna 2005 

(3)

Strukt predloga 
proračuna 2005

(4)

Indeks

(5H3y(i)

ÌMINISTRSTVO ZA OKOLJE, 11 40.005.935 j i 100,00] r 43268.1371 j 100,00| 1 10821
"PROSTOR IN ENERGIJO J

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA

17.795 0,04 18.542 0.04 104,2

0205 Privatizacija in nadzor 17.795 0,04 18.542 0,04 1042

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN

5.619.826 14,05 5.982.528 13,83 1063

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in 
distribucije energetskih surovin

343.592 0,86 357.393 0,83 104,0

1202 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje 
in distribucije električne energije

195.478 0,49 204.486 0,47 104,6

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

82.639 021 86.110 020 1042

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

3.726.000 9,31 4.181.000 9,66 1122

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije

1272.117 3,18 1.153.539 2,67 90,7

15 VAROVANJE OKOUA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE

24.154.963 60,38 27.481.710 6^51 113,8

1501 Okoljevarstvena politika in splošne 
administrativne zadeve

6.464.211 16,16 6305.842 14,57 97,6

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 8.891.990 2223 12.149.159 28,08 136,6

1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki - 2.963.674 7,41 2.536.484 5,86 85,6

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 3.790.827 9,48 4.582.737 10,59 120,9

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.429.198 3,57 1278372 2,95 89,5

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 615.063 1,54 629.116 1,45 1023

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKA IZGRADNJA

8.719.841 21,80 8.229.119 19,02 94,4

1601 Prostorska politika in splošne administrativne 
zadeve

105.799 026 98340 023 93,0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija

6.561.998 16,40 6.552.732 15,14 99,9

1604 Gradbena regulativa in nadzor 72269 0,18 75356 0,17 1043

1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in 1.979.775 4,95 1.502.691 3,47 75,9
premije

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI

1.493.510 3,73 1.556.237 3,60 104,2

2302 Posebna proračunska rezerva in programi 1.493.510 3,73 1.556.237 3,60 1042
pomoči v primerih nesreč
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SPU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO

Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2005

v tisoč tolarjih

SPU/PPP/GPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 

(D

Strukt. sprem, 
proračuna 2004 ]

(2)

Predlog Strukt predloga Indeks

(5H3y(l)
proračuna 2005 f

(3)
iroračuna 2005

(4)

|25 (MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
Iprostor in energijo

||| 289.300 1 i loo,oo^ r 6.533.628 | T loo, ooip jJ
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 245.800 8£96 4.033.628 61.74

ENERGETSKIH SUROVIN

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in 
distribucije energetskih surovin

0 0,00 4.000.000 61,22 -

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije

245.800 84,96 33.628 0,51 13,7

H GOSPODARSTVO 18.000 6,22 0 0,00 OJJ
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 

dejavnosti
18.000 6,22 0 0,00 0,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE

25.500 8,81 0 0,00 42

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 25.500 8,81 0 0,00 0,0

15 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKA IZGRADNJA

0 0,00 2.500.000 38,26 -

1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in 0 0,00 2.500.000 38,26 •
premije
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2. del

02052501 - Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem

1. Opis podprograma

Povezava s strateškimi partnerji, ki bi s svojimi izkušnjami, tehnološkim znanjem in močnejšimi tržnimi 
povezavami prispevali k optimiranju in prestrukturiranju sedanjih programov in k dvigu obsega prodaje. Izločitev 
kapitalskih naložb iz premoženjske bilance države zaradi preusmeritve dejavnosti družb.

Skrb za implementacijo liberaliziranega trga z električno energijo v smislu ločitve upravljavske od lastniške 
funkcije ob hkratnem prenosu novih znanj in odpiranja možnosti sodelovanja na novih trgih na področju energetike.

2. Pravne podlage

Zakon o javnih financah

3. Dolgoročni cilji podprograma

Iskanje strateškega partnerja pri prodaji kapitalskih naložb Republike Slovenije na podlagi 3. člena Uredbe o 
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem in izboljšanje kvalitete finančnega 
premoženja RS.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvedba pripravljalnih dejanj za prodajo kapitalskih naložb
Zagotovitev strokovne podpore pri izvedbi prodaje kapitalskih naložb
Izvedba prodaje kapitalskih naložb
Spremljanje in nadzor nad izvajanjem določil prodajne pogodbe 
Zagotovitev sprotne evidence o stanju terjatev, višini in planu prilivov ter izdelava premoženjske bilance.

2365 - Privatizacija in upravljanje državnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri prodaji kapitalskih naložb oziroma pri iskanju strateškega partnerja bo Vlada RS vključila strokovne osebe ter 
pravne in finančne svetovalce z namenom, da bi dosegla čim višjo prodajno ceno in dosegla cilje prodaje, ki so 
opredeljeni v programu prodaje. Potrebno bo kriti stroške postopka prodaje kapitalskih naložb.

Sredstva proračunske postavke so namenjena tudi za kritje stroškov finančnih in pravnih storitev v zvezi s krediti za 
male hidroelektrarne, prezaposlitev rudarjev iz proračunskih sredstev po javnih razpisih ministrstva, za spremljanje 
in vodenje naložb iz združenih energetskih sredstev ter iz naslova pogojno nepovratnih subvencijskih in 
investicijskih sredstev.

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

Finančne in pravne storitve s področja prodaje kapitalskih naložb in vodenja terjatev RS iz naslova kreditnih 
pogodb.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Priprava kvalitetne razpisne dokumentacije z ocenitvijo družb in izvedba javnega razpisa. Izvedba javnega razpisa 
za izbor svetovalca za pomoč pri realizaciji programa prodaje.

Izvedba programa prodaje oziroma privatizacije.

Zagotovitev sprotne evidence o stanju terjatev, višini in planu prilivov ter izdelava premoženjske bilance.

4. Planirani indikatorji

Izboljšanje kvalitete finančnega premoženja RS, povečanje konkurenčnosti in uspešnosti poslovanja družb ter 
izteijava zapadlih obveznosti, ki so nastale na podlagi kreditnih pogodb o dodelitvi proračunskih sredstev.

12012501 - Urejanje področja pridobivanja in distribucije energetskih surovin

1. Opis podprograma

Skrb za implementacijo liberaliziranega trga z električno energijo in zemeljskim plinom ob povečanju nivoja oskrbe 
uporabnikov storitev z električno energijo in zemeljskim plinom.

2. Pravne podlage

Energetski zakon (Uradni list RS, št 79/99 in 8/00).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Energetska strategija je akcijski plan energetskega sektorja države za zagotovitev kakovostne in zanesljive oskrbe 
Republike Slovenije z energijo, upoštevaje smernice trajnostnega razvoja ob minimalni vplivih na okolje. 
Dolgoročno je potrebno zagotoviti tudi ekonomičnost energije kot ključne podporne točke nacionalnega 
gospodarstva.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvajanje Nacionalnega energetskega programa.

Priprava in koordinacija načrtov razvoja omrežij in novih objektov.

2368 - Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnično sanacijo energetskih 
objektov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dopolnjevanje indikativnih razvojnih načrtov omrežij za energetiko ter usklajevanje planiranega razvoja, priprava 
predinvesticijskih zasnov za energetske objekte, dopolnitev PPS za področje energetike, priprava lokacijske 
dokumentacije za nove objekte kjer je to obveznost Ministrstva za okolje, prostor in energijo - Urada za energetiko, 
priprava programov v okviru TEENs in mednarodnih infrastrukturnih povezav in projektov Slovenije. .

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

Energetski zakon v 53. členu nalaga resornemu ministrstvu pripravo indikativnih načrtov razvoja energetskega 
sektorja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Študije o vključevanju Slovenije v mednarodne energetske povezave
Priprava dokumentacije za razpis za nove energetske objekte
Druge študije in podporni elaborati

4. Planirani indikatorji

Dopolnjevanje indikativnih razvojnih načrtov energetskega sektorja
Izdajanje energetski dovoljenj
Dokumentacija za mednarodne infrastrukturne energetske povezave
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12012502 - Prilagajanje energetske zakonodaje pravnemu redu EU

1. Opis podprograma

Nadaljnje prilagajanje slovenske zakonodaje pravnemu redu EU in usklajevanje slovenske energetske zakonodaje.

2. Pravne podlage

- Energetski zakon ( Ur.l.RS, št 79/99,8/00-popr., 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1,50/03-Odl.US RS)
- Resolucija o Strategiji racionalne rabe in oskrbe Sloveniji z energijo, ( Ur.LRS, št.9/96 ) 

Državni program RS za prevzem pravnega reda EU

3. Dolgoročni cilji podprograma

Sprejem in nadaljnje dopolnjevanje pravnih aktov glede na stopnjo odpiranja trga in delovanja pri odpiranju trga z 
energijo, drugih zahtev glede prilagajanja pravnega reda na področju energetike s predpisi EU in nadaljevanje 
usklajevanja pravnega reda na področju energetike s potrebnimi spremembami in dopolnitvami.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Dela pri harmonizaciji slovenske zakonodaje z EU, ki so bila začeta v prejšnjih letih, se morajo nadaljevati 
vzporedno s pripravo in uveljavljanjem podzakonskih aktov k Energetskemu zakonu. Prav tako pa se morajo tudi 
dela pri operacionalizaciji energetske zakonodaje, nadaljevati v letu 2005.

Potrebna bo nadaljnja dopolnitev aktov pri prehodu iz odpiranja notranjega trga na popolno odprtost trga. Nadaljnje 
usklajevanje bo potrebno zaradi usklajevanja s predpisi EU in glede na aplikacijo energetske zakonodaje v praksi.

Rezultati, ki so potrebni za uvajanje trgov z energijo in zanesljivosti oskrbe v novih razmerah so:

Priprava in sprejem sprememb in dopolnitev energetske zakonodaje, uvedba trga z energijo in priprava 
ukrepov
Priprava energetskega sektorja za delovanje v novih razmerah

- Izdajanje energetskih dovoljenj in drugi izvedbeni postopki skladno z Energetskim zakonom in izvršilnimi 
predpisi

2374 - Operacionalizacija energetske zakonodaje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo zastavljenih ciljev je ključnega pomena je nadaljevanje priprave in sprejema podzakonskih aktov k 
Energetskemu zakonu na področju energetike, ki bodo zagotovili nemoteno delovanje energetskega sistema, 
vključno z odpiranjem trga z energijo v Republiki Sloveniji. Pripraviti bo potrebno tudi strokovne analize in študije 
predpisov EU, ki zahtevajo strokovna znanja, kot tudi druge nadaljnje dejavnosti, potrebne za operacionalizacijo 
energetske zakonodaje.

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

Sprejeti podzakonski akti so osnova za nemoteno delovanje energetskega sistema in delovanje trga z električno 
energijo v Republiki Sloveniji skladno z pravnim redom Evropske unije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Temeljna osnova projektov so iz novele Energetskega zakona izhajajoče zahteve, ki določajo sprejetje posameznih 
podzakonskih predpisov, potrebnih za operacionalizacijo energetske zakonodaje.

4. Planirani indikatorji

Uresničevanje zastavljenih nalog bo razvidno v izboljšanju stanja energetskega sistema v Republiki Sloveniji z 
upoštevanjem predpisanih ravnanj.

2366 - Sofinanciranje dejavnosti harmonizacije z EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je prvenstveno namenjena nadaljnji pripravi in izdelavi podzakonskih aktov k Energetskemu 
zakonu, s ciljem harmonizacije z EU ter s tem prevzem pravnega reda EU na področju energetike. Za harmonizacijo 
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z EU na področju energetike, bo potrebno pripraviti tudi strokovne prevode in strokovne študije predpisov EU, ki 
zahtevajo ekspertna znanja, izvedbo seminarjev, konferenc in nabavo strokovne literature s področja energetike, kot 
tudi druge dejavnosti, potrebne zaradi harmonizacije z EU.

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

Sprejeti podzakonski akti, analize, študije so osnova za harmonizacijo s pravnim redom Evropske unije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Temeljna osnova projektov so novele Energetskega zakona izhajajoče zahteve, ki določajo sprejele posameznih 
podzakonskih predpisov zaradi prevzema pravnega reda in harmonizacije z EU.

4. Planirani indikatorji

Pokazatelj uspešnosti so sprejeti podzakonski predpisi, ki jih ugotavljamo na podlagi načrtov dela posameznih 
sektorjev ministrstva, kot tudi izdelane študije in strokovne analize.

12012503 - Prestrukturiranje energetike

1. Opis podprograma

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

2. Pravne podlage

Energetski zakon (Uradni list RS, št 79/99 in 8/00).

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Potrebno je uskladiti že izdelano študijo za zmanjševanje toplogrednih plinov (TGP) v sektoiju energetike z ostalimi 
ministrstvi, ki s svojimi resornimi aktivnostmi doprinašajo k emisijam TGP in izvedli narodno gospodarsko oceno 
posameznih scenarijev. Scenariji za zmanjševanje TGP bo potrebno tudi oceniti z narodnogospodarskega stališča 
(odkup kvot za TGP, prestrukturiranje glavnih sektoijev, ki največ doprinašajo k emisijam TGP).

2370 - Program prestrukturiranja v energetiki

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevanje priprave dokumentov, ki izhajajo iz Direktiv 2003/54 in 55 ,2001/77/EC, ter Direktive o kogeneracijah 
(Priprava elaboratov o potencialih za kogeneracije, priprava nacionalnih strategij, priprava poročil o implementaciji)

Priprava zakonodajnih aktov, ki urejajo področje (trg z elektriko, trg z zemeljskim plinom-študije za pripravo 
delovanja trga, razvoj URE, OVE in kogeneracije);

Priprava makroekonomskih študij z upoštevanjem strategij razvoja energetike.

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

Sprejem pravnega reda EU, ki nalaga transponiranje direktiv v slovenski pravni red.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Študije o razvoju kogeneracije.

Strategije razvoja in delovanja slovenske energetike po vstopu v EU.

Podzakonski akti iz spremenjenega energetskega zakona.
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Študije, ki simulirajo delovanje trga in posledice.

Dokumenti na podlagi Direktive o kogeneraciji (nacionalna poročila, poročilo o potencialih, podzakonski akti).

Nacionalne energetske bilance.

4. Planirani indikatorji

Nadaljevanje priprave zakonodaje za OVE, priprava elaboratov, ki izhajajo iz direktiv, vzpostavitev mehanizmov za 
spodbujanje, usklajenih z Evropsko Komisijo, vzpostavitev trga z ZP, sprejem letnih energetskih bilanc.

12012504 - Odškodnine za škodo povzročeno z energetsko dejavnostjo

1. Opis podprograma

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije določa izplačilo 
odškodnin. Namenjene so kmetijskim oškodovancem za pokritje ekološke škode nastale zaradi delovanje TET 2.

2. Pravne podlage

9. člen ZPZRTH (Uradni list RS, št. 61/00).

3. Dolgoročni cilji podprograma

ZPZRTH, 9. člen, 5 letno plansko obdobje, nadaljevanje izvajanja zakona v letu 2005 po ZPZRTH.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Na podlagi postavljenih kriterijev in meril za določitev odškodnin, je potrebno zagotoviti proračunska sredstva in 
nadaljevati z izplačevanjem odškodnin na podlagi sklepov komisije imenovane po zakonu.

2362 - Odškodnine zaradi obratovanja TET2 po ZPZRTH

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačevanje odškodnin upravičencem zaradi obratovanja TET 2 brez čiščenja dimnih plinov.

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

ZPZRTH (Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

4. Planirani indikatorji

Nadaljevanje izplačevanja odškodnin v letu 2005 do izgradnje ČNDP na TET2 ali zaustavitvi obratovanja.

12022501 - Urejanje in nadzor na področju električne energije

1. Opis podprograma

Izdelava predpisov in analiz za področje oskrbe z energijo iz omrežij in sicer električne energije na prenosnem in 
distribucijskem omrežju.

V okviru strategije na področju rudarstva bodo potekale aktivnosti na implementaciji Zakona o rudarstvu (Uradni 
list RS, št. 56/99).

2. Pravne podlage

Energetski zakon (Ur.LRS, št 79/99, 8/00-popr., 52/02-ZJA, 110/02-ZGO-1, 50/03-Odl.US RS)
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V skladu z zavezo o prevzemu pravnega reda EU bodo izvedene uskladitve do drugih področij, ki so bila regulirana 
po uveljavitvi Zakona o rudarstvu in le-tega vsebinsko zadevajo.

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

Dograjevali bomo sistem programiranja in načrtovanja mineralnih surovin, zasnovan na podelitvi rudarske pravice 
za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine. Iz plačil rudarske pravice bo oblikovana materialna 
podlaga za spremljavo izvajanja državnega programa gospodarjenja z mineralnimi surovinami, za pomoč pri odpravi 
posledic raziskovanja oziroma izkoriščanja in pri uvajanju novih tehnologij ter za vzpostavitev in vzdrževanje baz 
podatkov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Nadaljevanje izdelave metodologije in priprava analiz stanja in predlogov po posameznih dejavnostih energetike. Za 
delovanje po EZ je potrebno pripraviti več deset aktov in zato potrebujemo ustrezne osnove.

V letu 2005 se bo nadaljevala vsebinska implementacija Zakona o rudarstvu po opisanih prioritetnih ciljih, to pa bo 
imelo za posledico dolgoročno smotrnejše ravnanje z mineralnimi surovinami.

4248 - Priprava aktov in analiz

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo nadaljevanja zastavljenih ciljev je ključnega pomena nadaljnja priprava in nadaljnji sprejem 
podzakonskih aktov k Energetskemu zakonu za področje oskrbe z električno energijo iz omrežij, ki bodo zagotovili 
podlago za nadzor nad delovanjem elektroenergetskega omrežja in oskrbe z električno energijo.

V okviru operacionalizacije Zakona o rudarstvu bodo izvajane aktivnosti, ki zadevajo programiranje in načrtovanje 
na področju gospodaijenja z mineralnimi surovinami kakor tudi raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin.

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

Sprejeti podzakonski predpisi, metodologije, analize stanja, študije, so osnova za nadzor nad delovanjem 
elektroenergetskega omrežja in oskrbe z električno energijo.

Predlog pravice za porabo na področju gospodaijenja z mineralnimi surovinami kakor tudi raziskovanje in 
izkoriščanje mineralnih surovin, sloni na spoznanju, da je potrebna dodatna analiza in interpretacija kazalca 
uravnotežene oskrbe z mineralnimi surovinami za gradbeništvo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Temeljna osnova projektov so iz novele Energetskega zakona izhajajoče zahteve, ki določajo sprejele posameznih 
podzakonskih predpisov zaradi nadzora nad delovanjem oskrbe in omrežja električne energije.

S projektom, na področju gospodarjenja z mineralnimi surovinami kakor tudi raziskovanje in izkoriščanje 
mineralnih surovin, želimo doseči kvalitetno strokovno podlago za ravnanje v primerih mineralnih surovin 
namenjenih gradbeništvu.

4. Planirani indikatorji

Pokazatelj uspešnosti zastavljenih ciljev so sprejeti podzakonski predpisi in analize in študije, s katerimi se 
zagotavlja nadzor nad delovanjem elektroenergetskega omrežja in oskrbe z električno energijo.

Pričakujemo usmeritev za dolgoročno gospodarjenje z mineralnimi surovinami namenjenimi gradbeništvu.

12022502 - Intervencije in programi na področju proizvodnje in distribucije električne 
energije

I. Opis podprograma

Izdelava študij in priprava prostorske dokumentacije za HE na Savi.
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2. Pravne podlage

Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetske potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št 61/00) in Zakon o 
spremembah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetske potenciala spodnje Save (Uradni list RS, št. 
42/02).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izdelava študij in priprava prostorske dokumentacije za HE na Savi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izdelati študije in pripraviti lokacijsko dokumentacijo iz obvez koncedenta za HE Blanca, ter sukcesivno za vse 
naslednje HE do hrvaške meje.

4252 - Priprava dela in Študije HE - spodnja Sava

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi podpisane koncesijske pogodbe za spodnjo Savo in začetka gradnje verige je potrebno izdelati študije za 
dokončno definiranje karakteristik vsake HE, študije o vplivu vseh HE na reko Savo, tudi na drugih sekcijah reke 
Save, na okolje in na NEK ter študije o vključevanju druge infrastrukture v projekt izgradnje verige HE. Poleg tega 
je potrebno financirati izdelavo podlag za izdelavo lokacijske dokumentacije iz obvez koncedenta za HE Krško ter 
dokumentacijo za druge HE, ter dokumentacijo za druge odseke Save, ki celovito obravnava energetsko izkoriščanje 
reke Save.

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

Zakon ZPKEPS (Ur. list 61/00) in sklenjena koncesijska pogodba med državo in koncesionarjem HSE.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izdelava študij za dokončno definiranje karakteristik vsake HE, študije o vplivu vseh HE na reko Savo, tudi na 
drugih sekcijah reke Save, na okolje in na NEK ter študije o vključevanju druge infrastrukture v projekt izgradnje 
verige HE. Poleg tega je potrebno izdelati podlage za izdelavo lokacijske dokumentacije iz obvez koncedenta za HE 
Krško ter druge dokumentacije, ki celovito obravnava energetsko izkoriščanje reke Save. Dokumentacija za analizo 
možnosti srednje Save v navezavi na S. Savo.

4. Planirani indikatorji

Izdelava lokacijske dokumentacije iz obvez koncedenta za vse HE do hrvaške meje ter izdelana dokumentacija, ki 
celovito obravnava energetsko izkoriščanje reke Save.

Sprejetje Državnih lokacijskih načrtov za elektrarne.

12042501 - Programi podpor na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1. Opis podprograma

Vsebina podprograma je izvajanje »Dolgoročnega programa za ekološko sanacijo rudarskih objektov in naprav za 
pridobivanje ogljikovodikov v RS, IRGO, Ljubljana 1999«, ki gaje odobrila Vlada RS na 151. seji dne 16.3.2000, 
točka 3. Izvedba je točneje določena z letnim načrtom za 2004 na osnovi s strani Vlade odobrene novelacije 
dolgoročnega programa.

2. Pravne podlage

Pravna podlaga za izvajanje del je v 60. členu Zakona o rudarstvu, sredstva pa so bila do leta 2004 opredeljena v 
107. členu istega zakona ter v ustreznih zakonih o izvajanju proračuna RS. Za leto 2005 in kasneje bo financiranje 
zagotovljeno s posebnim zakonom ali z zakonom o izvajanju proračuna.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Ekološka sanacija preko 210 naftno-plinskih vrtin, 100 km cevovodov in 28 ostalih rudarskih objektov, ki so bili 
izvedeni pred letom 1990 in nato opuščeni. Objekti bodo delno v celoti likvidirani in bo okolje vrnjeno v začetno 
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stanje, delno pa bodo sanirani in pripravljeni za morebitno reaktiviranje za izkoriščanje (termalne vode, pitna voda, 
zemeljski plin itn.).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je izvedba letnega načrta za 2005 v celoti z največjo možno učinkovitostjo. Letni načrt vsebuje 
le tiste objekte in aktivnosti, ki so nujne za zagotovitev varnosti za okolje, ljudi in njihovo premoženje. Morebitne 
aktivnosti za zagotovitev raziskovalnih ali pridobivalnih potencialov za reaktiviranje posameznih objektov se sme 
izvajati le v obsegu, kolikor je zagotovljeno financiranje iz drugih virov (zainteresirana podjetja in lokalne 
skupnosti).

2375 - Ekološka in tehnološka sanacija Nafte Lendava

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ekološka sanacija preko 210 naftno-plinskih vrtin, 100 km cevovodov in 28 ostalih rudarskih objektov, ki so bili 
izvedeni pred letom 1990 in nato opuščeni. Objekti bodo delno v celoti likvidirani in bo okolje vrnjeno v začetno 
stanje, delno pa bodo sanirani in pripravljeni za morebitno reaktiviranje za izkoriščanje (termalne vode, pitna voda, 
zemeljski plin itn.).

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

Dolgoročni program sanacije opredeljuje obseg dejavnosti in prioritete izvajanja po kriteriju ogroženosti okolja 
(verjetnost nastopa škode) in po drugih kriterijih (možni energetski potencial naravnih virov, nujnost sanacije zaradi 
drugih aktivnosti na območju objekta itn.).

Po letu 2002 so bile izključene izjavnega financiranja vse aktivnosti, ki vsebujejo raziskovalni ali naložbeni značaj. 
Zato je bil ustrezno noveliran dolgoročni program in na novo ocenjeni stroški saniranja zaradi pridobljenih izkušenj 
in modernizirane opreme. Vsakoletni načrt sanacije predhodno odobri Vlada RS.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vsebuje eno aktivnost, kije opredeljena z letnim načrtom izvajanja Dolgoročnega programa.

4. Planirani indikatorji

Letni načrt 2005 obsega poleg vodenja projekta predhodna dela na 11 vrtinah, sanacijo 10 vrtin, sanacijo cevovodov 
in 1 zbirne postaje. Finančno so dela razdeljena na sklope A - rudarska dela (lahko izvaja le Nafta Lendava), B - 
gradbena dela (javni razpis brez omejitev) in C - specialna rudarska dela (kvalificirani izvajalci iz tujine). Stroški za 
izvedbo programa ne morejo biti opredeljeni v celoti v naprej, ker se izkaže potreben obseg določenih aktivnosti šele 
med izvajanjem. Zato je določen za take aktivnosti cenik na enoto dela ter nadzorni organ, ki sproti odobrava 
morebitna količinska odstopanja od načrta, vendar le v okviru odobrenega letnega proračuna stroškov.

12052501 - Programi zapiranja premogovnika Trbovlje-Hrastnik po ZPZRTH

1. Opis podprograma

Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik sloni na Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - 
Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/00). Pridobivanje premoga za energetske 
potrebe bo ob sočasnem z zapiranju potekalo do oktobra 2007. Zapiralna dela pa se bodo nadaljevala do vključno 
leta 2012. Ministrstvo, odgovorno za področje energetike, skrbi za zagotovitev sredstev do višine, ki je po letih 
opredeljena v zakonu. Zakon tudi predvideva vsaka tri leta dopolnitev programa za naslednje petletno obdobje ob 
pogoju, da program revidira neodvisna strokovna institucija. Nadzor nad izvajanjem programa poteka z izvajanjem 
tehničnega in finančnega nadzora, ki ga opravlja neodvisna strokovna institucija.

2. Pravne podlage

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 
61/00).
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Z izvedbo programa bo postopno opuščena proizvodnja ekonomsko in ekološko manj sprejemljivega premoga. 
Programje usklajen z direktivami EU s področja varstva okolja in državnih pomoči premogovništvu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2005 bodo tekle predvidene aktivnosti v okviru dinamike in v obsegu določenim s sprejetim programom 
postopnega zapiranja rudnika za II fazo (2005 - 2009).

4250 - Programi zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik po ZPZRTH

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje zapiranja RTH po programu za II. fazo, ki ga bo sprejela vlada RS. Program okvirno zajema: zapiralna 
dela v jamah, ekološko in prostorsko sanacijo površin, kadrovsko socialni program ter spremljajoče dejavnosti 
(dokumentacijo, študije, ipd.).

Med dejavnosti sodi tudi izvajanje tehničnega in finančnega nadzora nad zapiranjem ter recenzije petletnih 
programov zapiranja.

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

ZPZRTH (Ur. list 61/00) ter Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem 
programa zapiranja RTH (Ur. list 34/01 in 28/02)

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti so vključeni v Program zapiranja II. faze, ki ga bo sprej eia. Vlada RS

4. Planirani indikatorji

Izvajanje zapiralnih del po programu.

Pravilnost izvajanja potijuje nadzor.

12052502 - Oblikovanje strategije na področju rudarstva

1. Opis podprograma

V okviru strategije na področju rudarstva bodo potekale aktivnosti na implementaciji Zakona o rudarstvu (Uradni 
list RS, št. 56/99).

2. Pravne podlage

V skladu z zavezo o prevzemu pravnega reda EU bodo izvedene uskladitve do drugih področij, ki so bila regulirana 
po uveljavitvi Zakona o rudarstvu in le-tega vsebinsko zadevajo.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dograjevali bomo sistem programiranja in načrtovanja mineralnih surovin, zasnovan na podelitvi rudarske pravice 
za raziskovanje oziroma izkoriščanje mineralne surovine. Iz plačil rudarske pravice bo oblikovana materialna 
podlaga za spremljavo izvajanja državnega programa gospodaijenja z mineralnimi surovinami, za pomoč pri odpravi 
posledic raziskovanja oziroma izkoriščanja in pri uvajanju novih tehnologij ter za vzpostavitev in vzdrževanje baz 
podatkov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2005 se bo nadaljevala vsebinska implementacija Zakona o rudarstvu po opisanih prioritetnih ciljih, to pa bo 
imelo za posledico dolgoročno smotrnejše ravnanje z mineralnimi surovinami.
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2483 - Sofinanciranje dejavnosti Nacionalnega geološkega zavoda

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sofinanciranjem dejavnosti Nacionalnega geološkega zavoda Republika Slovenija kot ustanovitelj izvršuje 
ustanoviteljske pravice in obveznosti do GeoZS v skladu s sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o 
preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod 
Slovenije (Ur.l. RS št 49/03). Ta pripravlja strokovne geološke podlage, zbira in posreduje geološke podatke in 
dokumentacijo, izdeluje bilance stanja mineralnih surovin in opravlja druge strokovne naloge za potrebe rudarstva.

Na področju prostorskega plana so sredstva namenjena zagotavljanju strokovnih mnenj o usklajenosti sprememb in 
dopolnitev planskih aktov občin, z obveznimi izhodišči za področje rudarstva.

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

Javni raziskovalni zavod izoblikuje program dela inštituta, h kateremu da soglasje Vlada Republike Slovenije.

Pravica porabe sloni na preseganju običajno planiranega obsega izdelave strokovnih mnenj za prostorski plan 
posameznih občin.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Najpomembnejše aktivnosti na ravni letnega programa so: program gospodarjenja z mineralnimi surovinami, 
strokovne podlage sektorja rudarstva za prostorski plan Slovenije, usklajevanje z aktivnostmi Evropske unije in 
vzpostavljanje informacijskega sistema mineralnih surovin.

Gre za usklajevanje interesov pri pripravi osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnih in 
srednjeročnih družbenih planov.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost izvedbe letnega plana aktivnosti se meri z izpolnitvijo količinskega obsega del kakor z doseženo kvaliteto 
v smislu oblikovanja predlogov izboljšav postopkov, shem ali sodobnejših konceptualnih rešitev.

Pričakujemo, da bomo v krajšem času izvajali določilo rudarskega zakona vezano na prostorsko planiranje.

2113 - Rudarski sklad

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi pridobljenih plačil za rudarske pravice, ki se bodo zbirala kot sredstva rudarskega sklada, bo Ministrstvo 
za okolje, prostor in energijo finančno sodelovalo pri odpravi znatnejših posledic raziskovanja in izkoriščanja 
mineralnih surovin. Velik poudarek pa bo dan dograjevanju baze podatkov s področja raziskovanja in izkoriščanja 
mineralnih surovin in uvajanju novih tehnologij v rudarstvu.

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

Predlogi pravic porabe izhajajo iz prioritet: ekološka sanacija površin degradiranih z raziskovanjem ali 
izkoriščanjema mineralnih surovin, uvajanje novih tehnologij v rudarstvu in vzpostavitev informacijskega sistema 
mineralnih surovin.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Odpravi posledic raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin tako na območjih, kjer je povzročitelj neznan, 
kakor na območjih, kjer je znan, bo namenjena največja pozornost. V bližnji prihodnosti naslanjamo te projekte na 
dodatno pravno podlago, ki jo predstavlja Zakon o izvrševanju proračuna, za sodelovanje pri uvajanju novih 
tehnologij v rudarstvu in vzpostavitev informacijskega sistema mineralnih surovin pa izhaja zadolžitev iz posebnega 
Zakona o rudarstvu.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost projektov se bo merila v odnosu doseženega do planiranih vrednosti iz posameznih programov, ki bodo 
ministrstvu predloženi. Zanesljivo pa bodo imeli prednost projekti z realizacijo , katerih bodo omiljeni ali 
odpravljeni največji zaostanki.

poročevalec, št. 83/IX 3078 13. oktober2003



15012501 - Regimatomi okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

Velik del okoljevarstvene politike in prioritet se oblikuje v mednarodni skupnosti, predvsem v Organizaciji 
združenih narodov, Evropski uniji in tudi v različnih povezavah, vzpostavljenih v okviru Evrope ali njenih subregij. 
To vključuje tudi delovanje slovenskih predstavnikov v ustreznih organih in institucijah Evropske unije. Za 
zagotavljanje dvosmerne komunikacije v omenjenih povezavah in za ustrezno vključenost v dogajanje v mednarodni 
skupnosti je potrebno sodelovati v številnih oblikah strokovnih, političnih in mešanih povezav, pri oblikovanju 
predlogov novih mednarodnih pravnih in političnih dokumentov, sprejemanju programskih aktov in dogovorov 
glede izvajanja mednarodne politike na področju varstva okolja. Pogodbenice mednarodnih pogodb so zanje dolžne 
plačevati finančne prispevke oz članarine.

Podprogram zajema informacijsko - promocijsko dejavnost, sodelovanje z nevladnimi organizacijami ter drugimi 
ključnimi javnostmi ter sofinanciranje njihovih projektov in programov ter podporo okoljski vzgoji in 
izobraževanju.

Ministrstvo s pomočjo programa odnosov z javnostmi pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja zagotavlja odprtost 
oblikovanja in uveljavljanja politik ter ukrepov trajnostnega razvoja s spodbujanjem sodelovanja posameznikov in 
skupin ter organizacij civilne družbe. Predvsem pa stremi h krepitvi zavesti o skupni odgovornosti za stanje v 
okolju, naravi in prostoru med vsemi prebivalkami in prebivalci Republike Slovenije.

Ključne naloge zajemajo komunikacijsko podporo izvajanju programa dela ministrstva, omogočanje dostopa do 
informacij z delovnega področja ministrstva in sodelovanja javnosti, sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri 
pripravi in izvajanju programa dela ministrstva ter drugimi ključnimi javnostmi, vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje ter ozaveščanje na področju varstva okolja in narave.

Planirana sredstva so namenjena za razvoj in dopolnjevanje informacijskega sistema MOP. Sredstva so namenjena 
informatizaciji MOP, informacijskemu in geoinformacijskemu izobraževanju delavcev MOP in vseh organov v 
sestavi, vzdrževanju programske in strojne opreme in financiranju Centra za podporo uporabnikov.

Prav tako se bodo sredstva uporabljala za vzdrževanje informacijske opreme, nujna popravila, zamenjave 
pokvarjenih oziroma dotrajanih delov računalniške opreme, ki sodijo med potrošni material, dograditve računalniške 
opreme, čiščenje računalniške opreme, nabavo računalniške literature in programske opreme, naročnino na IUS- 
INFO, kopiranje, potne stroške, nabavo potrošnega materiala in druge materialne stroške informatizacije.

Predvidene investicije so opredeljene v skladu s Strategijo uvajanja informacijske infrastrukture v državne organe 
RS.

Planirana sredstva so namenjena za razvoj in dopolnjevanje informacijskega sistema MOP tako na področju strojne, 
programske in komunikacijske opreme. Planirane so nadaljnje investicije v delovanje lokalnih omrežij, nabavo ter 
zamenjavo informacijske opreme tako strojne kot programske za MOP in organe v sestavi in za vzdrževanje strojne 
opreme. Predvidene investicije so opredeljene v skladu s Strategijo uvajanja informacijske infrastrukture v državne 
organe RS.

2. Pravne podlage

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 71/94)
Zakon o upravi (Ur.l. RS, št. 67/94)
Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med republiko Slovenijo na eni strani in 
Evropskim skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani 
(Ur.l. RS, št. 44/97) 
članstvo Republike Slovenije v Organizaciji Združenih narodov (OZN) 
članstvo RS v mednarodnih pogodbah ZN s področja pristojnosti MOP 
sklenjene mednarodne pogodbe na področjih pristojnosti MOP
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96)
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, Št. 24/03)
Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99) 
operativni programi izvajanja predpisov s področja varstva okolja 
Arhuška konvencija (Konvencija o dostopu do okoljskih informacij, udeležbi javnosti pri okoljskem 
odločanju in do pravice v okoljskih zadevah)
Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
Zakon o upravi in Zakon o državni upravi
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja prinaša novo dimenzijo demokracije. Ta se nanaša na javnost; zakon 
namreč vsem omogoča, da na svojo zahtevo dobijo katerokoli informacijo javnega značaja. Za uresničitev tega 
zakona si mora ministrstvo prizadevati, da doseže čim večjo obveščenost javnosti o svojem delovanju preko 
ključnih komunikacijskih orodij.

Nacionalni program varstva okolja kot trajne cilje določa izobraževanje, usposabljanje in informiranje na vseh 
področjih delovanja (skrb za boljše stanje vodnega okolja, odpadki, ohranjanje biotske raznovrstnosti, varstvo zraka 
in podnebja, tla in gozd, hrup, tveganja, sevanja). Poleg tega je kot dolgoročni cilj na področju vzgoje in 
izobraževanja opredeljena okoljska vzgoja, ki bo omogočala pridobitev znanja, veščin in spretnosti ter okoljske 
zavesti, ki jih bodo učenci pridobivali od osnovne šole do fakultete, na področju okoljske zavesti in sodelovanja 
javnosti pa so osnovni cilji naslednji:

razviti različne oblike ozaveščanja in usposabljanja za vse družbene skupine kot pogoj za oblikovanje 
okoljske in etične zavesti ter razvoj vrednot in odgovornega odnosa do okolja;

- zagotoviti zainteresirani javnosti enostaven dostop do informacij ter vzpostaviti javno dostopne zbirke 
podatkov;
vzpostaviti permanentne komunikacijske kanale z vsemi potencialnimi partnerji;
povečati odgovornost javnosti za uresničitev trajnostnega razvoja z aktivnejšim sodelovanjem javnosti pri 
institucionalnem urejanju varstva okolja ter s tem porazdeliti odgovornost med vse aktivne subjekte družbe 
(državna oblast, lokalne oblasti, interesne skupine, NVO, lokalna podjetja in gospodarstvo, znanstvene in 
raziskovalne institucije, prebivalci, finančne ustanove in razvojni skladi...).

Operativni programi izvajanja predpisov s področja varstva okolja za vključevanje ciljnih javnosti opredeljujejo 
obveščanje, organiziranje informacijskih kampanj za ciljne javnosti in ekonomske subjekte in sodelovanje 
(komuniciranje). Vzpostavitev sodelovanja in dobrega komuniciranja s ciljnimi javnostmi bo pripomoglo k 
doseganju zastavljenih ciljev in predvsem k povečanju zavesti, spremembi navad in vzpostavitvi sistema trajnega 
izobraževanja.

Cilji izvajanja dejavnosti oziroma srednjeročni in dolgoročni namen je izvajanje normalnega poslovanja in 
delovanja Ministrstva za okolje, prostor in energijo.

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja je cilj zagotovitev ustreznih pogojev dela glede ustrezne 
strojne, komunikacijske in programske opreme.

Zagotavljanje informacijske opreme, je namenjena stalnemu posodabljanju informacijske tehnologije zaradi 
nemotenega in optimalnega dela na ministrstvu. Glavni projekt, ki zajema vsa vlaganja v informacijsko 
infrastrukturo je Informatizacija MOP.

Zagotovitev optimalnih pogojev dela na področju informacijske tehnologije. Delovanje informacijskega sistema, je 
namenjena uvajanju novih informacijskih projektov in stalnemu posodabljanju informacijske tehnologije in zaradi 
nemotenega in optimalnega dela na ministrstvu. Glavni projekt, ki zajema vse informacijske dejavnosti je 
Informatizacija MOP.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja prinaša novo dimenzijo demokracije. Ta se nanaša na javnost; zakon 
namreč vsem omogoča, da na svojo zahtevo dobijo katerokoli informacijo javnega značaja. Za uresničitev tega 
zakona si mora ministrstvo prizadevati, da doseže čim večjo obveščenost javnosti o svojem delovanju preko 
ključnih komunikacijskih orodij.

Cilj vlaganj v informacijsko tehnologijo v proračunskih letih je nakup novih delovnih in grafičnih postaj, 
posodobitev strežnikov, razširitev mreže, prehod na okolje Windows XP in migracija podatkov in aplikacij.

Cilj vlaganj v informacijsko tehnologijo v proračunskem letu je realizacija naslednjih novih projektov in 
nadaljevanje večletnih projektov: Informatizacija MOP, migracija okolja Windows, migracija podatkov in aplikacij, 
Projekt pisarniško poslovanje, Informacijski sistem za podporo odločanju, izdelava Strateškega načrta, Projektna 
pisarna in posodabljanje in ažuriranje spletnih strani.

Nacionalni program varstva okolja kot trajne cilje določa izobraževanje, usposabljanje in informiranje na vseh 
področjih delovanja (skrb za boljše stanje vodnega okolja, odpadki, ohranjanje biotske raznovrstnosti, varstvo zraka 
in podnebja, tla in gozd, hrup, tveganja, sevanja). Poleg tega je kot dolgoročni cilj na področju vzgoje in 
izobraževanja opredeljena okoljska vzgoja, ki bo omogočala pridobitev znanja, veščin in spretnosti ter okoljske 
zavesti, ki jih bodo učenci pridobivali od osnovne šole do fakultete, na področju okoljske zavesti in sodelovanja 
javnosti pa so osnovni cilji naslednji: 
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razviti različne oblike ozaveščanja in usposabljanja za vse družbene skupine kot pogoj za oblikovanje 
okoljske in etične zavesti ter razvoj vrednot in odgovornega odnosa do okolja;

- zagotoviti zainteresirani javnosti enostaven dostop do informacij ter vzpostaviti javno dostopne zbirke 
podatkov;
vzpostaviti permanentne komunikacijske kanale z vsemi potencialnimi partnerji;

- povečati odgovornost javnosti za uresničitev trajnostnega razvoja z aktivnejšim sodelovanjem javnosti pri 
institucionalnem urejanju varstva okolja ter s tem porazdeliti odgovornost med vse aktivne subjekte družbe 
(državna oblast, lokalne oblasti, interesne skupine, NVO, lokalna podjetja in gospodarstvo, znanstvene in 
raziskovalne institucije, prebivalci, finančne ustanove in razvojni skladi...).

Operativni programi izvajanja predpisov s področja varstva okolja za vključevanje ciljnih javnosti opredeljujejo 
obveščanje, organiziranje informacijskih kampanj za ciljne javnosti in ekonomske subjekte in sodelovanje 
(komuniciranje). Vzpostavitev sodelovanja in dobrega komuniciranja s ciljnimi javnostmi bo pripomoglo k 
doseganju zastavljenih ciljev in predvsem k povečanju zavesti, spremembi navad in vzpostavitvi sistema trajnega 
izobraževanja.

3016 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri planiranju sredstev za plače so upoštevane zaposlitve, ki bodo realizirane na dan 30.6.2004. Sredstva so 
namenjena pokrivanju stroškov osnovnih plač, dodatkov, regresa za lemi dopust, povračila stroškov prehrane in 
prevoza, delovne uspešnosti, nadurnega dela, jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostnih pomoči, prispevkov, 
izdatkov za izobraževanje in davka na izplačane plače in drugim izdatkom zaposlenih. Na proračunski postavki so 
planirana tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

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

Izračuni predloga pravic porabe temeljijo na podpisanem Dogovoru o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter 
višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 in Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, 
upoštevajoč temeljna ekonomska izhodišča in makrofiskalne okvire za obdobje 2004-2007 ter pripravljen program 
racionalizacije.

Predlog pravic porabe za premije KDPZ je določen skladno s prilogo k Aneksu h kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti, upoštevajoč višino skupne pokojninske premije za posameznega javnega uslužbenca 
glede na delovno dobo na dan 1.8.2003.

3340 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se financirajo stroški za pisarniški in splošni material in storitve, stroški za posebni material 
in storitve, stroški potrebni za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, 
izdatki za službena potovanja, izdatki za tekoče vzdrževanje, izdatki za najemnine in zakupnine in drugi operativni 
odhodki, kot npr. razni honorarji, stroški izobraževanja, članarine ipd.

Cilji izvajanja dejavnosti oziroma srednjeročni in dolgoročni namen je izvajanje normalnega poslovanja in 
delovanja Ministrstva za okolje, prostor in energijo.

7807 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za razvoj in dopolnjevanje informacijskega sistema MOP tako na področju strojne, 
programske in komunikacijske opreme. Planirane so nadaljnje investicije v delovanje lokalnih omrežij, nabavo ter 
zamenjavo informacijske opreme tako strojne kot programske za MOP in organe v sestavi in za vzdrževanje strojne 
opreme. Predvidene investicije so opredeljene v skladu s Strategijo uvajanja informacijske infrastrukture v državne 
organe RS.

Ministrstvo mora zaradi varnosti in ekonomičnosti stalno posodabljati svoj vozni park. Trenutno ima 18 lastnih 
avtomobilov in 2 v najemu. Ob 220 zaposlenih delavcih je tolikšno število avtomobilov potrebno (1 avtomobil na 5 
delavcev).
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Varovanje stavb in uslužbencev je predpisano. To določa več zakonov, ko npr. Zakon o požarni varnosti in Zakon o 
varstvu in zdravju pri delu. Da bi MOP zadostil novim predpisom in s tem inšpekcijskim pregledom, mora stalno 
posodabljati sistem.

Zaradi širitve svoje dejavnosti, novih del ter nalog v obstoječih prostorih, je nujno potrebno novim delavcem 
zagotoviti delovne pogoje in sicer v skladu s standardi, kijih prepisujejo normativi.

Obstoječ telefonski sistem po kvantiteti in kvaliteti ne dohaja več potreb in sedanjega števila delavcev.

MOP trenutno razpolaga z desetimi najetimi in dvema lastnima strojema, ki pa tehnološko ne sledijo več potrebam, 
zato je potrebno nabaviti nove fotokopirne stroje.

MOP svoja strokovna stališča in ukrepe predstavlja različnim javnostim. Brez avdiovizualnih sredstev se ni moč 
predstavljati sestankov, delavnic, posvetovanj. Ta sredstva zastarajo, tako tehnično kot tehnološko.

1360 - Agende 21 in trajnostni razvoj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na predlagani postavki so namenjena zagotavljanju ciljev na področju trajnostnega razvoja, predvsem pa 
pripravi slovenske strategije trajnostnega razvoja. Sem sodi tudi financiranje posameznih strokovnih nalog za 
pripravo priporočil in smernic za uresničevanje trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji. Skladno s članstvom 
Slovenije v Komisiji za trajnostni razvoj pri Združenih narodih so sredstva namenjena tudi za sodelovanje in 
udeležbo predstavnikov MOP na mednarodnih delavnicah, seminarjih in drugih podobnih izobraževanjih, ter za 
pripravo, tisk in prevajanje publikacij, namenjenih ozaveščanju in promociji trajnostnega razvoja v RS.

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

Državni dokumenti dolgoročnega načrtovanja (Strategija gospodarskega razvoja Slovenije) in Nacionalni program 
varstva okolja opredeljujeta trajnostni razvoj kot ključno in prednostno usmeritev države, ki mora najti svoje mesto 
v okviru razvojnih usmeritev vseh sektorjev in na vseh ravneh organiziranosti družbe.

Priprava strategije trajnostnega razvoja je harmonizacijska obveznost do Evropske unije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke gre za izvajanje kontinuiranega projekta, tj. uveljavljanje trajnostnega razvoja v 
Republiki Sloveniji in s tem povezanih nalog in ukrepov.

4. Planirani indikatorji

Izvajanje projekta promocije in uveljavljanja trajnostnega razvoja se spremlja z naborom izbranih indikatorjev v 
obliki poročil.

1600 - Članarine in prispevki mednarodnim organizacijam

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogodbenice mednarodnih pogodb so dolžne zagotavljati finančne prispevke za izvajanje programov aktivnosti, za 
raziskave, za delovanje stalnih sekretariatov in za kritje drugih stroškov. Iz te postavke se bodo krile tudi eventualne 
nove obveznosti, ki bodo nastale v toku koledarskega leta. Za sklenjene mednarodne pogodbe je izračun opravljen 
na podlagi finančnih obveznosti v minulih letih, za nove obveznosti pa na podlagi obvestil o pričakovanih 
obveznostih oziroma na podlagi ocen.

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

Finančne obveznosti v okviru mednarodnih pogodb so v mednarodni skupnosti izračunane glede na velikost in 
ekonomski potencial posameznih držav. Najpogosteje, ne pa nujno, se kot izhodišče uporablja Li. »scale of 
assessment« OZN. Ob pričakovani gospodarski in razvojni krepitvi R Slovenije je v prihodnjih letih realno 
pričakovati močan porast finančnih obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ne gre za izvajanje vsebinskih projektov s strani Republike Slovenije, temveč za 
poravnavanje finančnih obveznosti, sprejetih na osnovi ratificiranih mednarodnih pogodb. Finančna sredstva se po
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projektih oziroma aktivnostih alocirajo v okviru vsake posamezne mednarodne pogodbe, v skladu z nameni, zaradi 
katerih je bila vzpostavljena.

4. Planirani indikatorji

uresničitev obveznosti, sprejetih z mednarodnimi pogodbami 
nekatere izmed teh obveznosti štejejo tudi kot razvojna pomoč (ODA), torej tudi povečevanje deleža 
razvojne pomoči s strani R Slovenije

7617 - Delovanje informacijskega sistema

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za razvoj in dopolnjevanje informacijskega sistema MOP. Sredstva so namenjena 
informatizaciji MOP, informacijskemu in geoinformacijskemu izobraževanju delavcev MOP in vseh organov v 
sestavi, vzdrževanju programske in strojne opreme in financiranju Centra za podporo uporabnikov.

Prav tako se bodo sredstva uporabljala za vzdrževanje informacijske opreme, nujna popravila, zamenjave 
pokvarjenih oziroma dotrajanih delov računalniške opreme, ki sodijo med potrošni material, dograditve računalniške 
opreme, čiščenje računalniške opreme, nabavo računalniške literature in programske opreme, naročnino na IUS- 
INFO, kopiranje, potne stroške, nabavo potrošnega materiala in druge materialne stroške informatizacije.

Predvidene investicije so opredeljene v skladu s Strategijo uvajanja informacijske infrastrukture v državne organe 
RS.

4405 - Informacijsko - promocijska dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za:

izvajanje programa odnosov z javnostmi, in sicer z mediji, nevladnimi organizacijami, strokovno javnostjo, 
lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in drugimi zainteresiranimi družbenimi skupinami preko različnih 
kanalov in orodij komuniciranja,
(so)financiranje komunikacijske podpore in kampanj za izvajanje NPVO ter drugih programov in 
predpisov, ki so že v veljavi ali. se pripravljajo, v okviru katerih bodo sredstva porabljena tudi za 
(so)financiranje sodelovanja občin, svetovalne in operativne storitve profitnih in neprofitnih organizacij za 
izvedbo aktivnosti, 
izdajanje publikacij in celostno grafično podobo MOP,
(so)financiranje obeleževanj evropsko oziroma svetovno pomembnih dnevov za promocijo varstva okolja 
(Evropski dan brez avtomobila, dan Zemlje, dan voda, dan okolja, dan parkov, dan podnebnih 
sprememb........ ),
(so)financiranje (periodičnih) publikacij, prispevkov in oddaj neprofitnih in profitnih organizacij z 
delovnega področja MOP,
(so)financiranje drugih izobraževalnih, ozaveščevalnih in informativno - komunikacijskih dejavnosti, 
dogodkov in programov profitnih in neprofitnih organizacij z delovnega področja MOP,
nakup promotivnih publikacij, članarine, udeležbe na strokovnih srečanjih, seminaijih in simpozijih, 
nočnine, najem prevozov in prostorov, objave v Uradnem listu RS in druge splošne materiale in storitve.

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

Glede na to, da je implementacija ciljev sprejetih programov ministrstva odvisna tudi od informiranosti, 
ozaveščenosti in sodelovanja z deležniki in ciljnimi javnostmi, se bo obseg teh dejavnosti povečeval.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

izvajanje programa odnosov z javnostmi, in sicer z mediji, nevladnimi organizacijami, strokovno javnostjo, 
lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in drugimi zainteresiranimi družbenimi skupinami preko različnih 
kanalov in orodij komuniciranja,

- (so)financiranje komunikacijske podpore in kampanj za izvajanje NPVO ter drugih programov in 
predpisov, ki so že v veljavi ali se pripravljajo, v okviru katerih bodo sredstva porabljena tudi za 
(so)financiranje sodelovanja občin, svetovalne in operativne storitve profitnih in neprofitnih organizacij za 
izvedbo aktivnosti, 
izdajanje publikacij in celostno grafično podobo MOP,
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(so)financiranje obeleževanj evropsko oziroma svetovno pomembnih dnevov za promocijo varstva okolja 
(Evropski dan brez avtomobila, dan Zemlje, dan voda, dan okolja, dan parkov, dan podnebnih 
sprememb........ ),
(so)financiranje (periodičnih) publikacij, prispevkov in oddaj neprofitnih in profitnih organizacij z 
delovnega področja MOP,
(so)financiranje drugih izobraževalnih, ozaveščevalnih in informativno - komunikacijskih dejavnosti, 
dogodkov in programov profitnih in neprofitnih organizacij z delovnega področja MOP, 
nakup promotivnih publikacij, članarine, udeležbe na strokovnih srečanjih, seminaijih in simpozijih, 
nočnine, najem prevozov in prostorov, objave v Uradnem listu RS in druge splošne materiale in storitve.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost zastavljenih ciljev bo možno izmeriti glede ovrednotenje posameznih izvedenih 
dejavnosti/projektov/programov, npr. preko anket, analize objav ipd.

Zakonske podlage:
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 32/93, 1/96)
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št 71/94)
Zakon o medijih (Uradni list RS, št 35/01)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03)
Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št 83/99)
operativni programi izvajanja predpisov s področja varstva okolja

2286 - Mednarodno sodelovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje mednarodnega sodelovanja v okviru OZN, njenih organov, programov in 
specializiranih organizacij, pa tudi aktivnostim za približevanje in za sodelovanje v okviru NATO in OECD, za 
dejavnost v okviru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo, Sklada za svetovno okolje (GEF), drugih 
multilateralnih aktivnosti, ter v okviru bilaterale. Namenjena so tudi za zagotavljanje različnih oblik razvojne 
pomoči drugim državam.

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

Predlog pravic porabe je izračunan na podlagi aktivnosti, ki so bile izvedene v preteklih letih. Nanašajo se na 
izvajanje:

sprejetih mednarodnih pogodb,
obveznosti, sprejetih usmeritev glede izvajanja zunanje politike RS na področjih pristojnosti MOP in 
tistih aktivnosti s področij pristojnosti MOP, ki jih je zaradi njihove narave (podnebna sprememba, 
varovanje zraka ...) nujno reševati z mednarodnim sodelovanjem.
bilateralnega sodelovanja s sosednjimi državami in zagotavljanja razvojne pomoči R Slovenije drugim 
državam.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

To so projekti, ki izhajajo iz bilateralnih in multilateralnih sporazumov ter druge aktivnosti za izvajanje sprejetih 
pravnih in programskih dokumentov Republike Slovenije in mednarodnih organizacij, katerih članica je oz. postaja 
(OZN, Svet Evrope, Evropska unija, NATO, itd). Aktivnosti so odvisne od aktualne problematike oz. poudarkov v 
mednarodni skupnosti.

4. Planirani indikatorji

Uveljavljenje zunanjepolitičnih interesov Republike Slovenije na področjih pristojnosti MOP.

9710 - Obveznosti iz meddržavnih komisij za vodno gospodarstvo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenija je na področju varstva voda s podpisom in ratifikacijo Helsinške konvencije, Donavske konvencije, 
Barcelonske konvencije, protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja ter drugih mednarodnih 
pogodb sprejela obveznosti udeležbe pri skupnih programih, raziskavah, ter zagotavljanju stalnih informacijskih baz 
za potrebe izvajanja konvencij. Sodeluje tudi v različnih regionalnih povezavah kot je npr. Jadransko - jonska 
pobuda.
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Kot posledica izvajanja konvencij so tudi obveznosti iz meddržavnih pogodb, ki potekajo v okviru meddržavnih 
komisij, kjer se skupno rešuje vodnogospodarska problematika mejnih voda.

V okviru izvajanja so potrebna finančna sredstva za zagotavljanje udeležbe na zasedanjih konvencij in meddržavnih 
komisij ter za izvedbo nalog izhajajočih iz aktivnosti konvencij in komisij, kot so:

priprava strokovnih gradiv, mnenji študij in raziskav,
- pripravo prevodov,

priprava, tisk in izdaja pisnih in slikovnih materialov 
organizacija, izvedba in vodenje mednarodnih zasedanj in delavnic.

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

Predlog pravic porabe je izračunan na podlagi aktivnosti, ki so bile izvedene v preteklih letih in na podlagi 
obveznosti, ki jih je sprejela RS. Nanašajo se na izvajanje sprejetih mednarodnih pogodb na področju varovanja in 
trajnostne rabe mednarodnih voda.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

To so aktivnosti za izvajanje sprejetih pravnih in programskih dokumentov R Slovenije (Zakon o vodah, nacionalni 
program varstva okolja) in mednarodnih pogodb s področja varovanja voda, katerih pogodbenica je Slovenija. 
Aktivnosti so odvisne od aktualne problematike oz. poudarkov v mednarodni skupnosti.

4. Planirani indikatorji

Izvajanje sprejetih pravnih in programskih dokumentov za varovanje mednarodnih voda, zmanjševanje oz. 
prenehanje onesnaževanja vodotokov in motja ter končno izboljševanje njihovega stanja v pogledu kvalitete vode 
in varovanja vodnih eko sistemov.

4301 - Okoljsko izobraževanje - Eko Šole

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za uspešno izvajanje okoljske vzgoje in izobraževanja je nujno sodelovanje različnih akterjev varstva okolja, 
nosilcev pedagoškega dela, resornih ministrstev in pristojnih institucij, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij. Z 
izobraževanjem in ozaveščanjem, z uporabo primernih metod in tehnik se postopoma razvija aktivna vloga 
posameznika pri varstvu okolja in narave.

Sredstva bodo porabljena za:

nadaljnje sistemsko urejanje Eko šol,
koordinacijo dela z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport,
(so)financiranje programa dela pooblaščenega in usposobljenega izvajalca programa Eko šola kot način 
življenja v Sloveniji - Društva za okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji.

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

Glede na to, da je implementacija ciljev sprejetih programov ministrstva odvisna tudi od informiranosti, 
ozaveščenosti in sodelovanja z deležniki in ciljnimi javnostmi, se bo obseg teh dejavnosti povečeval.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

• nadaljnje sistemsko urejanje Eko Šol, 
koordinacijo dela z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport,

- (so)financiranje programa dela pooblaščenega in usposobljenega izvajalca programa Eko šola kot način 
življenja v Sloveniji - Društva za okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost zastavljenih ciljev bo možno izmeriti glede ovrednotenje posameznih izvedenih 
dejavnosti/projektov/programov, npr. preko anket, analize objav ipd.

Zakonske podlage:
Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03) 
operativni programi izvajanja predpisov s področja varstva okolja
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5726 - Opravljanje finančnih storitev za popotresno obnovo Posočja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov opravljanja finančnih storitev, ki se nanašajo na delovanje državne 
pomoči po Zakonu o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja Posočja.

5496 - Sofinanciranje nevladnih organizacij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NVO s posebnimi znanji in izkušnjami pomembno prispevajo k oblikovanju politik, strategij in programov 
ministrstva ter pri pripravi predpisov. Prednosti sodelovanja NVO in države so predvsem v krepitvi participativne 
demokracije, saj NVO delujejo kot partner ministrstva pri ozaveščanju, izobraževanju in lobiranju za dosego ciljev 
trajnostnega razvoja, vključevanja okoljskih vidikov v druge sektorje (na državni in lokalni ravni) in drugih ciljev 
politike varstva okolja. Poleg ministrstva so prav tako partner pri izvajanju programa Partnerstvo za okolje in 
programa implementacije Arhuške konvencije, ki bo sistemsko omogočal dostop javnosti do okoljskih informacij in 
pravice sodelovanja javnosti pri odločanju.

Sredstva bodo porabljena za (so)financiranje dejavnosti okoljskih in/ali naravovarstvenih profitnih in neprofitnih 
nevladnih organizacij (NVO), in sicer za:

(so)financiranje programov dela NVO za leti 2004 in 2005,
(so)financiranje projektov, ki izhajajo iz zapisanih nalog Programa sodelovanja med Ministrstvom za 
okolje, prostor in energijo ter NVO - Partnerstvo za okolje (program je bil potrjen aprila 2001 na 1. 
okoljskem forumu),
(so)fmanciranje drugih projektov NVO, ki izhajajo iz Nacionalnega programa varstva okolja oz. z 
delovnega področja (programskih prioritet) MOP,

- (so)financiranje projektov NVO, ki izhajajo iz sodelovanja Slovenije v evropskem komunitamem 
Akcijskem programu Skupnosti spodbujanja nevladnih organizacij, prvenstveno aktivnih na področju 
varstva okolja,

- (so)financiranje projektov, ki izhajajo iz priporočil za implementacijo določil Arhuške konvencije, 
povrnitev stroškov (sejnin, potnih stroškov) delegiranim predstavnikom NVO, članom delovnih teles MOP 
in Vlade RS.

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

Glede na to, da je implementacija ciljev sprejetih programov ministrstva odvisna tudi od informiranosti, 
ozaveščenosti in sodelovanja z deležniki in ciljnimi javnostmi, se bo obseg teh dejavnosti povečeval.

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

(so)financiranje programov dela NVO za leti 2004 in 2005,
(so)financiranje projektov, ki izhajajo iz zapisanih nalog Programa sodelovanja med Ministrstvom za 
okolje, prostor in energijo ter NVO - Partnerstvo za okolje (program je bil potrjen aprila 2001 na 1. 
okoljskem forumu),
(so)financiranje drugih projektov NVO, ki izhajajo iz Nacionalnega programa varstva okolja oz. z 
delovnega področja (programskih prioritet) MOP,
(so)financiranje projektov NVO, ki izhajajo iz sodelovanja Slovenije v evropskem komunitamem 
Akcijskem programu Skupnosti spodbujanja nevladnih organizacij, prvenstveno aktivnih na področju 
varstva okolja,
(so)financiranje projektov, ki izhajajo iz priporočil za implementacijo določil Arhuške konvencije, 
povrnitev stroškov (sejnin, potnih stroškov) delegiranim predstavnikom NVO, članom delovnih teles MOP 
in Vlade RS.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost zastavljenih ciljev bo možno izmeriti glede ovrednotenje posameznih izvedenih 
dejavnosti/projektov/programov, npr. preko anket, analize objav ipd.

Zakonske podlage:

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 32/93,1/96)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št 24/03)
Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št 83/99) 
operativni programi izvajanja predpisov s področja varstva okolja
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Arhuška konvencija (Konvencija o dostopu do okoljskih informacij, udeležbi javnosti pri okoljskem odločanju in do 
pravice v okoljskih zadevah)

5731 - Stroški Stalne misije RS pri EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje predstavnikov Ministrstva za okolje, prostor in energijo v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri 
Evropski uniji v pogojih članstva EU. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo zagotavlja sredstva za plačo, 
dajatve in pokriva stroške bivanja in selitve.

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

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so povezani z delovanjem predstavnikov 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo kot atašejev na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski 
Uniji v Bruslju.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Gre za dejavnost predstavnikov Ministrstva za okolje, prostor in energijo na Stalnem predstavništvu Republike 
Slovenije pri Evropski Uniji v Bruslju (zastopanje okoljskih in energetskih stališč Republike Slovenije v organih 
Evropske unije).

4. Planirani indikatorji

celovito spremljanje zakonodajnega postopka EU na področju okolja in energetike 
zastopanje stališč Republike Slovenije na področju okolja in energetike v organih Evropske unije 
pošiljanje gradiv, informacij in ostala komunikacija z resornim ministrstvom

2327 - Svet za varstvo okolja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje nalog Sveta za varstvo okolja, ki so opredeljene v 91. členu Zakona 
o varstvu okolja, na podlagi katerega je bil Svet tudi ustanovljen. Svet svoje aktivnosti izvaja v okviru sej (4 do 5 na 
leto), sej sekretariata sveta (30 na leto) in delovnih skupin. Sredstva so zato namenjena sami izvedbi sej (materialni 
stroški). Sredstva bodo porabljena tudi za pripravo in tisk publikacij (zbirka »Usklajeno in sonaravno«) ter za 
sodelovanje sveta v EEAC (European Environmental Advisory Councils) v EU ter sorodnimi sveti v državah EU in 
kandidatkah za članstvo v EU.

15022501 - Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Podprogram obsega usposabljanje Sektorja za pripravo in vodenje investicij za implementacijo zakonodaje s 
področja varstva okolja, pripravo strokovnih osnov, strokovno pomoč in sofinanciranje investicijsko tehnične 
dokumentacije in investicij za izgradnjo in razširitev infrastrukturnih objektov za oskrbo s pitno vodo, izgradnjo in 
razširitev kanalizacijskega omrežja, izgradnjo in razširitev čistilnih naprav, rekonstrukcijo in sanacijo odlagališč 
komunalnih odpadkov ter modernizacijo, v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU.

Predvideni projekti so izbrani po kriterijih in usmeritvah evropske zakonodaje na področju varstva okolja, hkrati pa 
so uvrščeni na prednostno listo Nacionalnega programa varstva okolja in ustreznih sektorskih operativnih 
programov varstva okolja.

Program vključuje dokončen prenos pravnega reda EU in njegovo izvajanje ter organizacijo in delovanje ministrstva 
za okolje, prostor in energijo v pogojih članstva v EU.

V okviru podprograma se uresničujejo ukrepi za izboljšanje stanja okolja, pri čemer gre predvsem za zmanjševanje 
emisij v zrak, tla in vode; zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki oz. uveljavljanje sodobnih oblik ravnanja 
z odpadki. Glede na to se preko plačila taks, oprostitev plačila oziroma olajšav ter državnih pomoči stimulira 
izboljševanje stanja okolja preko zmanjševanja emisij in izboljševanja tehnoloških postopkov.

2. Pravne podlage

Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52 /02),
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Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih (Uradni list RS št 58 /03),
Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisije Evropskih 
skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblik sodelovanja (Uradni list RS, št 
56/93),

- Finančni memorandumi med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije za sredstva ISPA 2000, 
2001,2002 in 2003,
Uredba o donacijah, ki so prihodek proračuna RS (Uradni list RS, št. 51/98).
Nacionalna ISPA strategija - Sektor okolje
Nacionalna strategija za Kohezijski sklad- Sektor okolje.
Finančni memorandum med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije za sredstva PHARE - 
Nacionalni program za Slovenijo za leto 2001 št. SI 0106
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (UL RS št 71/94)
Zakon o upravi (UL RS št 67/94)
Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med republiko Slovenijo na eni strani in 
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi 
strani (Ur.l. RS št44/97)
Zakon o ratifikaciji pogodbe o pristopu Češke Republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike 
Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije 
in Slovaške Republike k Evropski Uniji
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) in iz njega izhajajoči podzakonski predpisi
Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/2002)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002)
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/92) 
Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99) 
Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 (Poročevalec DZ RS št. 
11/1 in Revizija 2002)
Zakon o ratifikaciji konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Uradni list RS, št 11/98)
Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije (Uradni list RS, MP št 15/93) 
Uredba o ratifikaciji Montrealskega Protokola (Uradni list SFRJ, MP št. 16/90) 
Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo(Uradni list RS, št 59/01) 
Strategija RS o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (TGP) in kratkoročni akcijski načrt 
Zakon o ratifikaciji Kyotskega protokola k Okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja (Ur.l. RS, št 
60/02)
Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (avgust, 20Ö3)

Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov 
vodooskrbe (Uradni list RS, 94/99);
Odlok o operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve 
velikosti med 2.000 in 15.000 PE in pod 2.000 PE (Uradni list RS, 109/01)
Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje 2002-2007 (Uradni 
list RS, 29/02)
Operativni program ravnanja z odpadnimi olji, za obdobje od 2003 do konca 2006
Operativni program ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji za obdobje od 2003 do konca 2006 
(april, 2003)
Operativni program odstranjevanja polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov za obdobje od 2003 
do konca 2006
Operativni program RS za ravnanje s klorofluoroogljikovodiki (maj, 2003)
Operativni program RS ravnanja s haloni (maj, 2003)
Operativni program ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002 do konca 2007 
Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so usposobljenost sektorja v okviru Ministrstva za okolje, prostor in energijo za 
pripravo in vodenje investicijskih projektov komunalne infrastrukture, stanje kakovosti in količin voda v skladu z 
evropskimi direktivami, preskrba prebivalstva z pitno vodo, ki zadovoljuje standarde pitne vode in ravnanje s 
komunalnimi odpadki v skladu z evropskimi direktivami. Izvedba investicij na zgoraj navedenih področjih je 
določena v Državnem programu za prevzem pravnega reda EU, Nacionalnem programu varstva okolja, 
Operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe, 
Strategiji ravnanja z odpadki, Nacionalni ISPA strategiji - Sektor okolje, Nacionalni strategiji za Kohezijski sklad - 
sektor okolje in s Finančnimi memorandumi programov sofinanciranja med Evropsko komisijo in Vlado Republike 
Slovenije.
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Dolgoročni cilji so oblikovanje skupne okoljevarstvene politike pravnega reda EU in njegovo izvajanje z 
namenom izboljšanja stanja okolja na lokalnem, regionalnem in globalnem nivoju.

Dolgoročni cilji zahtevajo izvedbo projektov, ki so zastavljeni v okviru sprejemanja zakonodaje oz. podzakonskih 
predpisov varstva okolja in na podlagi prevzemanja pravnega reda EU.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj v letu 2005 na nivoju podprograma je izgradnja novih okoljskih komunalnih infrastrukturnih 
objektov skladno z načrtom izvedbe za leto 2005 in sicer sistema vodooskrbe in kanalizacije v občini Ajdovščina, 
sistema odvodnje in čiščenja v povodju Spodnje Save (Sevnica, Krško, Brežice), Centra za ravnanje z odpadki 
Puconci, sistema odvodnje in Čiščenja v povodju Mislinje (Dravograd in Mislinja), centra za ravnanje z odpadki 
Celje, odvodnje in čiščenje v povodju Srednje Save (Litija, Zagotje, Trbovlje, Hrastnik), odvodnje in čiščenje v 
povodju Obale (Koper, Izola, Piran), vodooskrbe Bele krajine, centra za ravnanje z odpadki obale in krasa, zaščite 
podtalnice Ptujskega polja, malih čistilnih naprav do 2000 PE in dogradnja skladno z načrtom izvedbe za leto 2004 
in sicer v občini Tišina ČN Petanjci, v občini Metlika ČN Podzemelj in v občini Dobrovnik ČN Dobrovnik, 
izgradnja čistilnih naprav za planinske koče Dom na Komni, Šlajmerjev in Aljažev dom v Vratih in kočo na 
Grohotu pod Raduho.

Med glavne izvedbene cilje v letu 2005 sodi tudi izgradnja in razširitev infrastrukturnih objektov za oskrbo s pitno 
vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda in centrov za ravnanje s komunalnimi 
odpadki v občinah, ki bodo pridobile nepovratna sredstva sofinanciranja preko javnega razpisa za pripravo in 
izvedbo Programa sofinanciranja izgradnje objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva 
okolja za obdobje 2004-2006 ( Uradni list RS št 13/2003 ).

Naslednji cilj je izdelava investicijsko tehnične dokumentacije za investicijska projekta Sistem odvodnje in čiščenja 
odpadnih voda v povodju Krke in Oskrba s pitno Slovenske Obale in zalednega Kraškega območja.

Tretji cilj pa je usposobitev Sektorja za pripravo in vodenje investicij za pripravo, vodenje in spremljanje 
investicijskih projektov lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki so sofinancirani s sredstvi programov Evropske 
komisije PHARE in ISPA ter Kohezijskega sklada.

Organizacija Službe za evropske zadeve in koordinacija delovanja Ministrstva za okolje, prostor in energijo v 
pogojih članstva.

Fizični indikatorji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2004, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

Spremljanje stanja okolja na podlagi poročil o monitoringu, izvedbe okoljskih ukrepov in investicij, in prevzemanje 
pravnega reda EU.

Učinkovita koordinacija evropskih zadev v okviru pristojnosti Ministrstva za okolje, prostor in energijo.

5739 - Lastna udeležba ISPA - realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v 
skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za

Sofinanciranje izgradnje naslednjih investicijskih projektov.

dogradnja sistema vodooskrbe in kanalizacije občini Ajdovščina,
izgradnja sistema odvodnje in čiščenja v povodju Spodnje Save (Sevnica, Krško, Brežice), 
izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci in 
izgradnja sistema odvodnje in čiščenja v povodju Mislinje (Dravograd in Mislinja).

Sofinanciranje priprave tehnične investicijske dokumentacije (PGD, PZI), investicijskih projektnih nalog, 
predinvesticijskih zasnov, investicijskih programov v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov 
za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82-4180/98, 86-4549/98, 43-2147/99, 79-3758/99) ter 
razpisne dokumentacije in pripravo ter objavo razpisov v skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 
39/2000) ter postopki programa Kohezijskega sklada za investicijska projekta:

izgradnja sistema odvodnje in čiščenja v povodju Krke in 
izgradnja infrastrukturnih objektov za celovito oskrbo s pitno vodo Obale in Krasa ter 
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financiranje izdelave operativnih programov, strategij in strokovnih nalog povezanih s pripravo Vodenjem 
in ocenjevanjem investicijskih projektov

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

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih

odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

dogradnja sistema vodooskrbe in kanalizacije občini Ajdovščina, 
izgradnja sistema odvodnje in čiščenja v povodju Spodnje Save (Sevnica, Krško, Brežice), 
izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci in 
izgradnja sistema odvodnje in čiščenja v povodju Mislinje (Dravograd in Mislinja), 
izgradnja sistema odvodnje in čiščenja v povodju Krke in 
izgradnja infrastrukturnih objektov za celovito oskrbo s pitno vodo Obale in Krasa ter financiranje izdelave 
operativnih programov, strategij in strokovnih nalog povezanih s pripravo

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatorji za uresničitev prvega cilja so izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno 
vodo in izgrajene faze čistilnih naprav in centrov za ravnanje z odpadki, skladno s programom izvedbe v letu 2004, 
za uresničitev drugega cilja izdelana tehnično investicijska dokumentacija za investicijske projekte v pripravi in za 
tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje investicij.

1598 - Aktivnosti za približevanje k Evropski Uniji

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlog vključuje stroške oblikovanja skupne okoljevarstvene politike, sprotno usklajevanje slovenske zakonodaje s 
pravnim redom Evropske unije ter stroške vseh ostalih dejavnosti članstva v EU, predvsem za sledeče namene: 

prevajanje zakonodaje in dokumentov 
strokovno usposabljanje za usklajevanje zakonodaje 
izdatkov oz. stroškov prevoza v tujini, dnevnicam za službena potovanja doma in v tujini, hotelskim in 
restavracijskim storitvam doma in v tujini, drugim izdatkom za službena potovanja, reprezentanci, drugim 
splošnim materialnim stroškom in storitvam, drugim najemninam, zakupninam in avtorske honorarje 
sodelovanje v organih in telesih EU 
sredstva za nabavo publikacij in literature EU 
plačilo sodelovanja zunanjih strokovnjakov pri oblikovanju stališč v postopku sprejemanja nove zakonodaje 
Evropske unije, pri usklajevanju Slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije ter njeno učinkovito 
izvajanje (dodatne študije in projektne naloge ter konzultacije).

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

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe so vezani na sodelovanje v delovnih 
telesih Evropske komisije, Sveta Evropske unije in drugih institucij EU.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Oblikovanje in izvajanje pravnega reda EU in programskih dokumentov na področju okolja in energetike.

4. Planirani indikatorji

uresničitev obveznosti sprejetih z Zakonom o ratifikaciji pogodbe o pristopu Češke Republike, Republike 
Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, 
Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške Republike k Evropski Uniji 
pravna in strokovna redakcija pravnega reda EU

- oblikovanje okoljskih in energetskih stališč Republike Slovenije v okviru institucij Evropske unije ( delovna 
telesa Komisije, delovne skupine Sveta, COREPER in Svet)
ustrezen prenos in izvajanje pravnega reda EU na področju okolja in energetike 
ustrezna organizacija in koordinacija evropskih zadev znotraj in zunaj Ministrstva za okolje, prostor in 
energijo.
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6336 - Ciljni raziskovalni projekti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ciljni raziskovalni projekti so posebna oblika znanstveno-raziskovalnega programa, s katerim ministrstvo v 
sodelovanju z drugimi resorji in drugimi naročniki projektov prispeva k oblikovanju in uresničevanju strateških 
ciljev Slovenije, in na nivoju ministrstva k uresničevanju temeljnih dolgoročnih dokumentov. Oblikovan je kot 
program raziskovalno-razvojnega mrežnega povezovanja med sorodnimi področji (Uravnotežen regionalni in 
prostorski razvoj ter razvojna vloga okolja) na eni strani ter raziskovalnimi institucijami in vladnimi resorji na drugi 
strani.

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

Temeljna izhodišča so podana v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006, ki združuje tri prvine, in 
sicer trajnost, konkurenčnost in članstvo v EU.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Nabor projektov bo ciljno usmeijen k raziskavam na področju varstva okolja, in sicer na področje monitoringa 
gozdnih ekosistemov, monitoringa tal ter področje onesnaževanja s pesticidi. To so hkrati projekti, ki niso umeščeni 
le v nacionalne okvire varstva okolja, temveč sodijo v okvir prevzemanja pravnega reda EU.

4. Planirani indikatorji

Ciljni raziskovalni projekti (CRP) predstavljajo pomemben doprinos k skupnim projektom na področju varstva 
okolja, varstva pred naravnimi nesrečami, gozdarstva in regionalnega razvoja, ki z multidisciplinamim pristopom 
omogočajo pridobivanje in vrednotenje rezultatov skupnega pomena. Uspešnost zastavljenih ciljev bo merjena s 
kazalci, ki bodo opredelili izboljšanje stanja okolja z zmanjševanjem emisij v vode, zrak in tla ter zmanjševanje 
obremenjevanja okolja z odpadki.

4300 - Ekološka sanacija gorskih postojank

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje ekološke sanacije gorskih postojank za sledeče investicije s 
področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda:

- ČN za planinsko kočo Dom na Komni,
ČN za planinski koči v dolini Vrat, za Aljažev in Šlajmerjev dom in
ČN za planinsko kočo na Grohotu pod Raduho.

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

Na osnovi sprejetih strategij in programov na področju okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo 
investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih odvodnje in čiščenja odpadnih voda.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

ČN za planinsko kočo Dom na Komni,
ČN za planinski koči v dolini Vrat, za Aljažev in Šlajmerjev dom in
ČN za planinsko kočo na Grohotu pod Raduho.

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatorji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

1365 - Implementacija direktive EU o skupni politiki do voda

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka združuje aktivnosti in naloge, ki so v pristojnosti ožjega ministrstva glede na organizacijo in 
financiranje nalog po Zakonu o vodah ZV-1 in v skladu s Strategijo EU za implementacijo vodne direktive.
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2. IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

- Zakon o vodah (ZV-1(, (Ur.l. RS, št 67/02)
Direktiva EU o skupni politiki do voda (2000/60/EC),
Strategija EU za implementacijo vodne direktive,
Konvencija o varstvu čezmejnih vodotokov in jezer (Ur. list RS - MP 5/99),
Konvencija o sodelovanju pri varstvu in trajnostni rabe reke Donave (Ur. list RS - MP 12/98),

- Konvencija o varstvu Sredozemskega moija (Ur. list RS - MP 13/93),

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Predmet financiranja so:

aktivnosti in naloge s področja upravljanja z vodami v skladu z ZV-1,
aktivnosti in naloge glede na obveznosti do EU:
izvajanje Strategije EU za implementacijo vodne direktive na evropskem in regionalnem nivoju (na 
mednarodnih vodnih območjih Donave in Jadranskega morja), 
izdelava pilotnih načrtov upravljanja z vodami po povodjih oziroma porečjih, 
zagotovitev strokovnih podlag za pripravo predpisov.

4. Planirani indikatorji

Izvedba aktivnosti v skladu z zahtevami Zakona o vodah, programi ministrstva in terminskimi načrti EU.

1362 - Izvajanje operativnih programov s področja ravnanja z odpadki

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pripravo operativnih programov varstva okolja v povezavi z natančnejšo razčlenitvijo ciljev in nalog Nacionalnega 
programa varstva okolja in Strateških usmeritev ravnanja z odpadki v Sloveniji temelji na Zakonu o varstvu okolja 
(Ur.l. RS, št. 32/93, 1/96) in z vidika prevzemanja pravnega reda EU na Državnem programu Republike Slovenije 
za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 (Revizija 2002).

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

Sprejeti operativni programi s področja ravnanja z odpadki (embalaža in odpadna embalaža, odpadna olja, 
poliklorirani bifenili in poliklorirani terfenili-PCB/PCT, odpadne baterije in akumulatorji) ter načrtovani operativni 
program za ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji titanovega dioksida, podajajo ukrepe za implementacijo 
zahtev slovenskih predpisov in EU direktiv s posameznih področij ravnanja z odpadki, vključno s podrobnejšo 
projekcijo stukture finančnih virov potrebnih za implementacijo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Za izvedbo zastavljenih ciljev so ključnega pomena zlasti projekti, ki bodo vzpostavili dodáme sisteme tako na 
področju registracije zavezancev, baz podatkov, poročanja, osveščanja in izobraževanja, ter kasneje za podporo 
vzpostavljanja in obratovanja dodatnih infrastrukturnih objektov in naprav za ravnanja z odpadki na posameznih 
specifičnih področjih.

4. Planirani indikatorji

Uresničevanje uspešnosti zastavljenih ciljev bo vidna v izboljšanju stanja okolja, in sicer z upoštevanjem 
predpisanih ravnanj z odpadki, s čimer bo doseženo zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki, bodisi pri 
posledicah, ki nastanejo v zraku ali na tleh.

2576 - Nacionalni program varstva okolja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke bodo namenjena financiranju priprave strokovnih podlag za pripravo novega državnega 
programa varstva okolja oziroma prednostnim operativnim programom, ki bodo definirani v državnem programu. 
Poleg tega so sredstva namenjena tudi analizi stroškov in koristi, ki jih program prinaša, analizi stanja okolja ter 
pripravi strokovnih podlag za določitev indikatorjev stanja okolja za spremljanje izvajanja programa.

Sredstva so namenjena tudi pripravi publikacije in tisku sprejetega državnega programa, kot tudi prevajanju le tega v 
angleški jezik.
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Del sredstev bo namenjen tudi sofinanciranju priprave lokalnih in regionalnih programov varstva okolja.

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

Izhodišča in pravna podlaga za pravico porabe je Zakon o varstvu okolja, ki določa pripravo državnega programa 
varstva okolja, s katerim država določa politiko varstva okolja in jo na podlagi opredeljenih prednostih ciljev in 
ukrepov tudi izvaja.

Priprava programa na področju varstva okolja je tudi harmonizacijska obveznost do Evropske unije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke gre za izvedbo enega samega projekta, tj. priprave osnovnega strateškega 
dokumenta na področju varstva okolja - Državnega programa varstva okolja - ter za njegovo vsakoletno 
spremljanje izvajanja ter priprave korekcijskih ukrepov in podrobnejših operativnih programov.

4. Planirani indikatorji
X

Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS 83/99) je bil sprejet v letu 1999 za 5-letno obdobje. Zato je 
predvidena priprava novega državnega programa za naslednje dolgoročno obdobje v letu 2005. Izvajanje programa, 
in s tem tudi doseganje osnovnega cilja - izboljšanje stanja okolja - se bo spremljalo letno v obliki posebnih poročil, 
ter z naborom indikatoijev, ki bodo definirani v programu.

4404 - Predpisi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je prvenstveno namenjena pripravi in izdelavi strokovnih podlag, študij in recenzij, ki so 
podlaga za izdajo predpisov na področju varstva okolja. Poleg tega pa se finančna sredstva namenjajo za izvedbo 
seminatjev, konferenc ali nabavo strokovne literature s področja varstva okolja, in za pripravo strokovnih prevodov, 
ki zahtevajo ekspertna znanja.

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

Osnovno izhodišče za realizacijo zastavljenih ciljev je priprava podzakonskih predpisov na osnovi področnih 
zakonov (varstvo okolja, ohranjanje narave) ter uresničevanje ciljev, ki bodo za Slovenijo kot bodočo članico EU 
zahtevala prevzemanje pravnega reda te skupnosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Temeljna osnova projektov so področni zakoni (varstvo okolja, ohranjanje narave) in iz njih izhajajoče zahteve, ki 
določajo sprejetje posameznih predpisov in izvedbo drugih projektov. Tako bodo v prihodnje uvedene še sejnine za 
delo strokovnih odborov pri projektih EMAS in ECO-label.

4. Planirani indikatorji

Pokazatelj uspešnosti so sprejeti podzakonski predpisi in izvedeni projekti, ki jih ugotavljamo na podlagi načrtov 
dela posameznih sektoijev ministrstva.

1366 - Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma za izgradnjo in razširitev objektov 
lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda z izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja in z izgradnjo, razširitvijo in 
modernizacijo komunalnih čistilnih naprav ter na področju ravnanja s komunalnimi odpadki z rekonstrukcijo in 
sanacijo odlagališč komunalnih odpadkov.

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

Na osnovi sprejetih strategij in programov na področju okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo 
investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja 
in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma za izgradnjo in razširitev objektov 
lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda z izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja in z izgradnjo, razširitvijo in 
modernizacijo komunalnih čistilnih naprav ter na področju ravnanja s komunalnimi odpadki z rekonstrukcijo in 
sanacijo odlagališč komunalnih odpadkov.

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatorji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

257S - Upravna in razvojna dokumentacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Najpomembnejša naloga na področju upravljanja z vodami je vodenje upravnih in vseh ostalih postopkov, ki jih je 
potrebno podpreti tako s strokovnega, podatkovnega, postopkovnega in razvojnega gledišča.

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

Tako je treba pripraviti vse potrebne strokovne podlage in analize ter razvojne dokumente za nemoten potek 
upravnih postopkov in ostalih postopkov, ki jih definira zakon o vodah s podzakonskimi prepisi in ostali postopki s 
področja urejanja prostora in graditve s področja upravljanja z vodami.

•

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Treba je opravljati podatkovno podporo zgoraj omenjenim postopkom in sicer v obliki različnih podatkovnih baz, 
povezav med različnimi bazami in sorodno, za potrebe lažjega odločanja in za potrebe shranjevanja odločitev v 
digitalni obliki (torej polnjenje vodnega katastra in vodne knjige po zakonu o vodah).

4. Planirani indikatorji

Namen porabe teh sredstev je tudi informatiziranje vseh postopkov na področju upravljanja z vodami

5736 - Lastna udeležba - PHARE - Project Preparation Facility

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so predvidena za financiranje:

organizacije in koordinacije priprave ter tehnične pomoči zunanjih strokovnjakov pri pripravi investicijsko 
tehnične in razpisne dokumentacije v skladu s PHARE in ISPA postopki in postopki Kohezijskega sklada 
za pripravo in vodenje investicijskih projektov za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda in padavinskih voda in ravnanje z odpadki, ki bodo sofinancirani s sredstvi programov 
PHARE, ISPA in Kohezijskega sklada,
izdatkov oz. stroškov prevoza v tujini, dnevnic za službena potovanja doma in v tujini, hotelskih storitev 
doma in v tujini, drugih izdatkov za službena potovanja, reprezentance, drugih splošnih materialnih 
stroškov in storitev, drugih najemnin, zakupnin in avtorskih honorarjev.

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

Za izvajanje programov zmanjšanja onesnaženja okolja v smislu izgradnje okoljske komunalne infrastrukture se v 
okviru ministrstva skladno s smernicami Evropske komisije usposablja ekipa za izvajanje investicij in s tem 
namenom vključujejo tudi zunanji strokovnjaki za usposabljanje te ekipe in revizijo investicijskih projektov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

organizacije in koordinacije priprave ter tehnične pomoči zunanjih strokovnjakov pri pripravi investicijsko 
tehnične in razpisne dokumentacije v skladu s PHARE in ISPA postopki in postopki Kohezijskega sklada 
za pripravo in vodenje investicijskih projektov za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda in padavinskih voda in ravnanje z odpadki, ki bodo sofinancirani s sredstvi programov 
PHARE, ISPA in Kohezijskega sklada, 
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izdatkov oz. stroškov prevoza v tujini, dnevnic za službena potovanja doma in v tujini, hotelskih storitev 
doma in v tujini, drugih izdatkov za službena potovanja, reprezentance, drugih splošnih materialnih 
stroškov in storitev, drugih najemnin, zakupnin in avtorskih honorarjev.

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatorji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

2298 - Lastna udeležba PHARE - strukturni skladi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje naslednjih investicijskih projektov: 

sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav do 2000 PE in sicer, 
izgradnja čistilne naprave Petanjci v občini Tišina 
izgradnja čistilne naprave Podzemelj v občini Metlika 
izgradnja čistilne naprave Dobrovnik v občini Dobrovnik

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

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav do 2000 PE in sicer 
izgradnja čistilne naprave Petanjci v občini Tišina 
izgradnja čistilne naprave Podzemelj v občini Metlika 
izgradnja čistilne naprave Dobrovnik v občini Dobrovnik

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatoiji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2004, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

8932 - ISPA - CFCU - Centralna čistilna naprava Slovenj Gradec - 2000/SI/P/PE/005

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje izgradnje naslednjih investicijskih projektov: 
izgradnja primarne kanalizacije (glavni korektor) in CČN v občini Slovenj Gradec

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

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

izgradnja primarne kanalizacije (glavni kolektor) in CČN v občini Slovenj Gradec

8934 - ISPA - CFCU - Centralna čistilna naprava Velenje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje izgradnje naslednjih investicijskih projektov: 
izgradnja sistema vodooskrbe in CČN v občini Velenje
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

izgradnja sistema vodooskrbe in CČN v občini Velenje

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatoiji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

8933 - ISPA - CFCU - Vodooskrba Trnovsko-banske planote -2000/SI/16/P/PE/004

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje izgradnje naslednjih investicijskih projektov:

dogradnja sistema vodooskrbe in kanalizacije občini Ajdovščina

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

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

dogradnja sistema vodooskrbe in kanalizacije občini Ajdovščina

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatorji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

8935 - ISPA - CFCU Center za ravnanje z odpadki Novo mesto - 2000/SI/16/P/PE/006

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje izgradnje naslednjih investicijskih projektov:

izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Dolenjska

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

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Dolenjska

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatorji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in feze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

8986 - ISPA CFCU - Center za ravnanje z odpadki Puconci

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje izgradnje naslednjih investicijskih projektov:
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izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci

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

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih.odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

izgradnja Centra za ravnanje z odpadki Puconci

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatorji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

8983 - ISPA CFCU - Izgradnja centra za ravnanje z odpadki Celje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje izgradnje naslednjih investicijskih projektov:

izgradnja centra za ravnanje z odpadki Celje

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

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

izgradnja centra za ravnanje z odpadki Celje

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatorji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

8931 - ISPA CFCU - kanalizacija Lendava - 2000/SI/16/P/PE/002

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje izgradnje naslednjih investicijskih projektov:

- dogradnja primarne kanalizacije v občini Lendava

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

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

dogradnja primarne kanalizacije v občini Lendava

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatorji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.
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8985 - ISPA CFCU - Odvodnja in čiščenje Mislinje (CČN Dravograd, Mislinja)

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje izgradnje naslednjih investicijskih projektov: 

izgradnja sistema odvodnje in čiščenja v povodju Mislinje (Dravograd in Mislinja)

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

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

izgradnja sistema odvodnje in čiščenja v povodju Mislinje (Dravograd in Mislinja)

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatorji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

8984 - ISPA CFCU - Odvodnja in čiščenje Posavje (Sevnica, Krško, Brežice)

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje izgradnje naslednjih investicijskih projektov:

izgradnja sistema odvodnje in čiščenja v povodju Spodnje Save (Sevnica, Krško, Brežice)

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

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

izgradnja sistema odvodnje in čiščenja v povodju Spodnje Save (Sevnica, Krško, Brežice)
k

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatorji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

8987 - ISPA CFCU - Odvodnja in čiščenje v povodju obale (Koper, Izola, Piran)

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje izgradnje naslednjih investicijskih projektov:

izgradnja sistema Odvodnja in čiščenje v povodju obale (Koper, Izola, Piran)

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

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

izgradnja sistema Odvodnja in čiščenje v povodju obale (Koper, Izola, Piran)
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4. Planirani indikatorji

Fizični indikatoiji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

7204 - Odvodnja in čiščenje v povodju Krke

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje priprave tehnične investicijske dokumentacije (PGD, PZI), investicijskih 
projektnih nalog, predinvesticijskih zasnov, investicijskih programov v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za 
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82-4180/98, 86-4549/98, 43- 
2147/99, 79-3758/99) ter razpisne dokumentacije in pripravo ter objavo razpisov v skladu z Zakonom o javnih 
naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000) ter postopld programa Kohezijskega sklada za investicijska projekta: 

izgradnja sistema odvodnje in čiščenja v povodju Krke

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

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

izgradnja sistema odvodnje in čiščenja v povodju Krke

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatoiji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in feze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

7203 - Odvodnja in čiščenje v povodju Srednje Save

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje izgradnje naslednjih investicijskih projektov:

izgradnja odvodnje in čiščenje v povodju Srednje Save

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

Na osnovi sprejetih strategij, programov in finančnih memorandumov med RS in Evropsko komisijo na področju 
okolja se skladno z vsakoletnimi izvedbenimi plani izvajajo investicije za zmanjšanje vplivov na okolje na področjih 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, varovanja in rabe pitne vode ter ravnanje z odpadki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

izgradnja odvodnje in čiščenje v povodju Srednje Save

4. Planirani indikatorji

Fizični indikatoiji so za prvi cilj izgrajeni tekoči metri kanalskega sistema in sistema oskrbe s pitno vodo in faze 
čistilnih naprav,skladno s programom izvedbe v letu 2005, za drugi cilj izdelana tehnično investicijska 
dokumentacija za oba investicijska projekta in za tretji cilj usposobljen Sektor za pripravo in vodenje projektov.

4311 - Predelava izrabljenih motornih vozil

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za financiranje opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi 
vozili (prevzemanje izrabljenih motornih vozil, ki jih oddajajo izvajalcu javne službe uporabniki storitev javne 
službe, zbiranje, razvrščanje, skladiščenje izrabljenih motornih vozil ter odpadkov, ki so sestavni deli motornih 
vozil, obdelava izrabljenih motornih vozil pred drobljenjem, oddaja v ponovno uporabo, recikliranje, drobljenje ali 
odstranjevanje sestavnih delov izrabljenih motornih vozil.
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Sredstva bodo porabljena tudi za izdelavo programske opreme za spremljanje in nadzor zajema in razgradnje 
izrabljenih motornih vozil.

Sredstva bodo porabljena tudi za vračilo že plačane takse za obremenjevanje zraka z nastajanjem izrabljenih 
motornih vozil, do katere je skladno s 13. členom Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi nastajanja 
izrabljenih motornih vozil upravičen proizvajalec, ki je uvoženo vozilo oplemenitil, če k zahtevku za vračilo takse 
priloži carinske dokumente, ki dokazujejo, da je bila za vozilo dejansko izneseno iz carinskega območja RS. Do 
vračila takse je upravičen tudi izvoznik, Id izvozi vozilo, za katero je bila na carinskem območju RS plačana taksa in 
to plačilo lahko izkaže z uvozno deklaracijo oziroma drugim dokumentom, ki dokazuje plačilo takse.

Na podlagi Uredbe o taksi za predelavo izrabljenih motornih vozil zbrana sredstva kot priliv proračuna RS bodo 
porabljena za predelavo tistih vozil, ki bodo od dne veljavnosti te uredbe (predvidoma 1. januar 2003) dana na 
slovensko tržišče ter tistih vozil, za predelavo katerih država RS skladno z določili Zakona o varstvu okolja 
prevzema subsidiarno odgovornost predelave (ker so to odložena motoma vozila, katerih lastniki niso več znani).

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

Predlog pravic porabe temelji na predvideni višini prilivov proračuna RS na osnovi takse za obremenjevanje okolja 
zaradi nastajanja izrabljenih vozil, ki so skladno z 3. členom Uredbe o taksi uporabijo za namene, določene v 
predpisu, ki ureja način, predmet in pogoje izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi 
vozili (Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi 
motornimi vozili (Uradni list RS št. 18/03)). Skladno z omenjeno pravno podlago se javna gospodarska služba 
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba; koncesija bo oddana z 
podpisom koncesijske pogodbe z koncesionarjem.

V omenjeni pogodbi, ki jo bo po pooblastilu Vlade RS z izbranim izvajalcem javne službe podpisal minister 
pristojen za okolje bodo med drugi opredeljeni način in pogoji izvajanja javne gospodarske službe ravnanja z 
izrabljenimi motornimi vozili.

2328 - Saniranje neurejenih odlagališč - posebni vir

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z uveljavitvijo temeljnih načel za ravnanje z odpadki, med katere sodi tudi saniranje neurejenih odlagališč in starih 
bremen, se prenašajo v slovenski prostor temeljna strateška načela Evropske unije ter konkretizirajo tudi temeljna 
načela iz zakona o varstvu okolja.

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

Postopna odprava starih bremen je eden izmed osnovnih ciljev ravnanja z odpadki v okviru nacionalnega programa 
varstva okolja, ki so določeni s strateškimi usmeritvami Republike Slovenije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Naziv pripadajočih projektov:

Sanacija odlagališča nevarnih odpadkov Metavi
Sanacija odlagališč gudrona v Pesnici, Studencih in Bohovi
Sanacija odlagališča Globovnik
Sanacija odlagališč komunalnih odpadkov 
Nadgradnja sistema ravnanja z odpadnimi olji 
Sanacija drugih starih bremen

4. Planirani indikatorji

Industrija je v preteklosti z odlaganjem nastalih odpadkov na neustrezna odlagališča ustvarila številna stara 
bremena, katerih končno odpravo oziroma rešitev zahteva posebne tehnične rešitve in večja vlaganja. Tudi 
komunalni odpadki so se odlagali pretežno na odlagališčih komunalnih oziroma nenevarnih odpadkov, ki so 
večinoma neurejena, brez ustreznih upravnih dovoljen in večkrat na neustreznih lokacijah ter predstavljajo okoljsko 
tveganje predvsem tista, ki so na vodovarstvenih območjih in na krasu. Podlago za odločitev o prednostnih 
sanacijskih ukrepih, njihovi stopnji in dinamiki ob upoštevanju pravne nasledstvene problematike ter tehnične 
zahtevnosti in višine vlaganj pomeni dopolnitev analize vplivov in tveganj na okolje zaradi te hipoteke preteklosti.
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15032501 - Nadzor in kontrola sevanj

1. Opis podprograma

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

2. Pravne podlage

Odlok o preoblikovanju ARAO v javni gospodarski zavod (Uradni list RS, št.45/96)
- Odlok o izvajanju Republike javne gospodarske službe ravnanja z RAO Uradni list RS, št 32/99 

Dejavnosti Agencije so skladne tudi z mednarodnimi konvencijami o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in 
radioaktivnim sevanjem.

3. Dolgoročni cilji podprograma /

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Ureditev skladišča RAO v Brinju (urejanje inventala ob pomoči PHARE). V letu 2004 bo potrebno nadaljevati z 
deli za pripravo končnega odlagališča NSRAO, glede na strokovna izhodišča za Nacionalni program ravnanja z 
RAO, ki ga ARAO pripravlja vzporedno s Programom razgradnje NE Krško in ravnanja z izrabljenim jedrskim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki, ki ga pripravlja po mednarodni pogodbi skupaj z APO iz Hrvaške. Posredoval 
ga bo MOPE, ta pa po dodelavi kot Nacionalni program na Vlado in v parlamentarno proceduro. Potrebno bo pričeti 
s pripravo izbora končne lokacije, kot tudi z ustrezno projektno dokumentacijo.

2371 - Agencija za radioaktivne odpadke

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev skladišča RAO v Brinju (urejanje inventarja ob pomoči PHARE). V letu 2004 bo potrebno nadaljevati z 
deli za pripravo končnega odlagališča NSRAO, glede na strokovna izhodišča za Nacionalni program ravnanja z 
RAO, ki ga ARAO pripravlja vzporedno s Programom razgradnje NE Krško in ravnanja z izrabljenim jedrskim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki, ki ga pripravlja po mednarodni pogodbi skupaj z APO iz Hrvaške. Posredoval 
ga bo MOPE, ta pa po dodelavi kot Nacionalni program na Vlado in v parlamentarno proceduro. Potrebno bo pričeti 
s pripravo izbora končne lokacije, kot tudi z ustrezno projektno dokumentacijo.

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

Izračuni so izdelani na podlagi dolgoročnega terminskega načrta aktivnosti ARAO.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Dolgoročno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.
Načrtovanje in izgradnja odlagališča NSRAO.
Načrtovanje ravnanja z US in VRAO.
Javna služba RAO malih proizvajalcev.

4. Planirani indikatorji

Spremljanje stanja in razvoja glede ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenimi gorivi. Spremljanje razvoja 
novih tehnologij obdelave, priprave in odlaganja radioaktivnih odpadkov. Izbor lokacije odlagališča radioaktivnih 
odpadkov. Posodobitev skladišča v Brinju.

2999 - Rudnik Žirovski vrh

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki bodo porabljena za izvajanje aktivnosti opredeljenih v Noveliranem programu 
izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudaijenja v Rudniku Žirovski vrh za 
obdobje 2000 do 2005, ki gaje sprejela Vlada RS v maju 2001, konkretneje pa so dela opredeljena v Poslovnem 
načrtu za družbe Rudnik Žirovski vrh, ki ga vsako leto sprejme Nadzorni svet RŽV, nato pa ga Ministrstvo pristojno 
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za varstvo okolja pošlje Vladi RS v sprejem. Zapiralna dela bodo obsegala nadaljevanje izvajanja del za trajno 
zaprtje povezav podzemnih objektov v obratu za pridobivanje uranove rude s površino ter izvajanje del za 
zmanjšanje koncentracije urana v jamski vodi, del sredstev pa bo namenjen tudi izvajanju del trajnega prenehanja 
obratovanja jalovišč Boršt in Jazbec. Sredstva bodo porabljena tudi za izvajanje del in aktivnosti skupnega pomena 
pri zagotavljanju potrebnih pogojev za izvajanje izvedbenih projektov in za poslovanje družbe RŽV, javno podjetje 
za zapiranje rudnika urana, d.0.0.. Poleg pokrivanja stroškov zagotavljanja pogojev za izvajanje del ter del in 
aktivnosti skupnih dejavnosti , bodo sredstva porabljena tudi za plačilo stroškov izvajanja nadzora nad vplivi 
rudnika na okolje, varstvo pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji, obratovanje in vzdrževanje infrastrukture, 
ter plače zaposlenih v javnem podjetju in druge stroške dela. Natančneje bodo dela opredeljena v Poslovnem načrtu 
družbe za poslovanje v letu 2004 in 2005, ki ga javno podjetje pripravi skladno z 10. členim Zakona o trajnem 
prenehanju izkoriščana uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list 
RS, št 36/92), sprejme pa ga Vlada RS.

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

RŽV d.o.o. izvaja projekt zapiranja rudnika na osnovi naslednjih zakonskih oziroma programskih izhodišč:

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh - ZTPIU-A (Ur.l. RS, št. 28/2000),
Noveliran program izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja 
v Rudniku Žirovski vrh«, D3E, 2001, št. proj. UZVI-B103/29 - Vlada RS ga je sprejela s sklepom št 310- 
00/2001-3 z dnem 31.052001.

V proračunskem letu 2005 gre za nadaljevanje kontinuiranega izvajanja zapiralnih del skladno z Noveliranim 
programom izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku 
Žirovski vrh za obdobje 2000 do 2005, ki gaje sprejela Vlada RS v maju 2001.

15042501 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

1. Opis podprograma

V podprogramu so določene aktivnosti v zvezi z upravljanjem z vodami, ki obsega varstvo, urejanje in rabo voda.

Ključne naloge s tem v zvezi so priprava strokovnih podlag v najširšem pomenu za izvajanje varstva, urejanja in 
rabe voda, strokovne podlage v postopku priprave lokacijskih načrtov za državno vodno infrastrukturo ter aktivnosti 
in naloge za pripravo programov za izdelavo projektnih dokumentacij ter priprava programov investicijsko 
vzdrževalnih del in investicij v vodno infrastrukturo.

2. Pravne podlage

Zakon o vodah (Uradni list RS, št 67/02),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96),
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št 110/02 in 8/03),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),
Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št 8/00),
Zakon o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št 16/74),
Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št 33/95,2/98 in 58/03),
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96,67/02 in 36/03),
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 
Direktiva EU o skupni politiki do voda (2000/60/EC), 
Državni program za prevzem pravnega reda EU, 
Okoljska pristopna strategija Slovenije za vključitev v EU, 
Konvencija o varstvu in uporabi meddržavnih vodotokov in mednarodnih jezer, 
Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem, 
Konvencija o sodelovanju pri varstvu in trajnostni rabi reke Donave, 
meddržavne pogodbe.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so izvajanje nalog, ki jih na področju upravljanja z vodami nalaga Zakon o vodah, 
Zakon o varstvu okolja, meddržavne pogodbe o skupnem reševanju problematike upravljanja z vodami na 
meddržavnih vodotokih, mednarodne konvencije varstva okolja in neposredno voda, ki jih je Republika Slovenija 
ratificirala. Ti cilji so predvsem: doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodo povezanih ekosistemov, 
zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in urejanje vodnih količin, spodbujanje 
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trajnostne rabe vóda, dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti ter odločanje o rabi voda 
ob upoštevanju njene gospodarske, ekološke in socialne funkcije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Na področju upravljanja z vodami je glavni cilj zagotoviti pripravo strokovnih podlag za strateške odločitve pri 
upravljanju z vodami, za izdelavo lokacijskih načrtov za državno vodno infrastrukturo ter strokovnih podlag za 
izvajanje upravnih nalog. Ključni projekti v letu 2004 iz tega sklopa so lokacijski načrt za državno vodno 
infrastrukturo Spodnje Savinjske doline in lokacijski načrt za državno vodno infrastrukturo obrambe pred poplavami 
Ljubljane s sistemom suhih zadrževalnikov na Gradaščici, ter sodelovanje pri pripravi državnih lokacijskih načrtov 
za verigo HE na spodnji Savi. Obseg in vsebina strokovnih podlag za izvedbo upravnih postopkov in koncesij pa je 
bolj ali manj vezana na število in vsebino vlog za podelitev vodnih pravic.

Glavni cilji pri pripravi in izvajanju programa za sklop investicij in investicijsko vzdrževalnih del vodne 
infrastrukture, ki se bodo financirale iz Sldada za vode, je izboljšanje stanja voda, predvsem varstva pred škodljivim 
delovanjem voda, obrambe pred poplavami ter ohranjanja in uravnavanja vodnih količin.

3017 - Vodni sklad

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka združuje aktivnosti in naloge za izvajanje zakona o vodah.

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

Zakon o vodah (ZV-1),
Direktiva EU o skupni politiki do voda (2000/60/EC),
Strategija EU za implementacijo vodne direktive, 
meddržavne pogodbe na področju upravljanja meddržavnih voda.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Predmet financiranja so:

1. aktivnosti in naloge, kijih za MOP in ARSO izvaja Inštitut za vode RS (IzV RS),
2. aktivnosti in naloge za pripravo strokovnih podlag v postopku priprave lokacijskih načrtov za državno vodno 

infrastrukturo,
3. aktivnosti in naloge za pripravo investicij:

nakupi zemljišč in naravnih bogastev ter spremembe namembnosti, 
načrtovanje in priprava projektne dokumentacije ter inženiring za izvedbo programov načrtovanja in 
gradnje,

4. gradnje po programu:
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, 
investicijsko vzdrževanje in obnove.

Za koriščenje sredstev vodnega sklada je izdelan celovit program, ki zajema podrobno opredeljene aktivnosti in 
naloge IzV RS, aktivnosti in naloge za pripravo strokovnih podlag za zagotovitev poplavne varnosti večjih 
urbaniziranih površin (Spodnja Savinjska dolina, območje Ljubljane, območje Prekmurja in drugih manjših 
poplavno ogroženih območjih v Sloveniji), stabilizacijo korit z ureditvijo strug in tudi za izboljšanje stanja voda na 
zaščitenih območjih kot na primer v Škocjanskem zatoku. V programu so tudi investicijsko vzdrževalna dela, 
rekonstrukcije in adaptacije na obstoječih objektih, katerih sanacija je nujna za ohranjanje vodnega režima ter 
novogradnje vodne infrastrukture v povezavi z zmanjševanjem ogroženosti pred poplavami ter vodna infrastruktura 
državnega pomena za namene vodooskrbe.

Program dela, ki bo financiran iz Vodnega sklada v letu 2005 sestavlja:

1. Aktivnosti in naloge IzV RS vključujejo pripravo in izdelavo strokovne in razvojne naloge v povezavi z 
izdelavo načrtov upravljanja z vodami, določanja meja vodnih in priobalnih zemljišč, podeljevanjem vodnih 
pravic, določevanjem parcel vodnih zemljišč ter drugimi nalogami iz pristojnosti ministrstva iz področja 
urejanja, varstva in rabe voda, kot so: razvojni programi na področju voda, strokovne podlage za pripravo 
predpisov ter vzpostavitev podatkovnih evidenc na področju voda, za odločitve ministrstva v povezavi z 
gradnjo vodne infrastrukture, za varstvo pred škodljivim delovanjem voda ter strokovna mnenja v povezavi 
spremembami vodnih zemljišč in ukrepi za vzpostavitev prvotnega stanja.

2. Aktivnosti in naloge za pripravo strokovnih podlag v okviru LN obsegajo izdelavo idejnih rešitev, PVO, študij 
in recenzij ter drugih strokovnih podlag v skladu s programom priprave LN »Zagotavljanje poplavne varnosti v 
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Spodnji Savinjski dolini« in »Zagotavljanje poplavne varnosti južnega dela Ljubljane« ter za druga manjša 
poplavna območja, katerih investitorje MOP, v skladu s programom MOP.

3. Aktivnosti in naloge za pripravo investicij obsegajo izdelavo projektne dokumentacije in nakupe zemljišč za 
pripravo investicij v obdobju 2006 - 2007 ter inženiring za vodenje investicij.

4. Program gradenj v letu 2005 obsega zlasti:
nadaljevanje izvajanja ukrepov iz leta 2004: ureditev Drave ob gramoznici Duplek in pri Malečniku, 
ureditev Savinje na Polzeli - sanacija jezu, regulacija Medije, ureditev Kamniške Bistrice, čiščenje 
naplavin v Škocjanskem zatoku, modernizacija mreže vodomernih postaj; sanacija razbremenilnika 
Ledava - Mura; ureditve vodotokov: Savinje pod Laškim, Hudinje v Vojniku, Sušice v Podbočju ter 
Tržiške Bistrice na območju Tržiča.
začetek del na ukrepih: sanacija v.v. nasipov Mure, izgradnja v.v. nasipov Drave - odsek Vurberk - 
Duplek, izgradnja v.v. nasipov Dravinja Majšperk, dokončanje akumulacije Medvedci, ureditev 
Grajene, ureditev Savinje na odseku Vrbje - Šešče, sanacija jezu na Kolpi, ureditev Vipave, ureditev 
Vrtojbice na odseku Vrtojba - Šempeter, sanacija jezu Gradišče,
nakupe zemljišč in gradnjo vodne infrastrukture ter gradnjo državne in lokalne infrastrukture, ki je 
potrebna zaradi gradnje vodne infrastrukture za verigo HE na spodnji Savi, 
druga manjša investicijsko vzdrževalna dela po programu MOP.
vodna infrastruktura državnega pomena za namene vodooskrbe, kjer imajo prednost regionalni sistemi 
(obala s kraškim zaledjem, Bela Krajina, Haloze, Pomurje, Spodnje Podravje).

4. Planirani indikatorji

Izvedba aktivnosti in nalog v skladu z zahtevami Zakona o vodah, programi in terminskimi načrti ministrstva ter 
obveznostmi do EU na področju upravljanja z vodami.

15052501 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje aktivnosti, programov, projektov in raziskav ter mednarodnih projektov za 
vzpodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, dostop do informacij o biotski raznovrstnosti 
ter sodelovanje na različnih ravneh.

Upravne in z njimi povezane strokovne naloge v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in varstvom naravnih 
vrednot opravlja upravni organ, pristojen za ohranjanje narave (Zakon o ohranjanju narave Uradni list RS, št. 56/99 
in popr. 31/00). Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot so ukrepi, s katerimi se ureja 
varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, vključno z njihovim genskim materialom in habitati ter 
ekosistemi zato, da se zagotovi trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti ter zagotavlja ohranjanje naravnega 
ravnovesja in ohranijo naravne vrednote. Urejanje zadev ohranjanja biotske raznovrstnosti je v pristojnosti države.

2. Pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, popravek Uradni list RS, št 31/00)
Zakon o Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št 1/81,42/86)
Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/81,42/86) 
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št 57/96)

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,1/96)
Akt o nasledstvu - Konvencija o varstvu Sredozemskega moija pred onesnaženjem (Uradni list RS-MP, št 
13/93)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS, št 30/96, MP, št 7)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Uradni list RS, št. 19/95)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Uradni list RS-MP, št 18/98)- 
Bonska konvencija
Zakon o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatki I, II, III in IV h konvenciji (Uradni list RS, št. 
110/99, MP 31)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih 
naravnih življenjskih prostorov (Uradni list RS, št. 55/99, MP, št. 17) - Bernska konvencija
Protokol o posebnih zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju, Konvencije o varstvu 
Sredozemskega morja in obalnega območja
Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, št. 57/93)
Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št 57/98)
Akti o zavarovanju naravnih vrednot - posamični akti o zavarovanju naravnih vrednot
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Akt o notifikaciji nasledstva - Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, Konvencija o 
močvirjih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic - (Uradni list RS, št 15/92) 
Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št 20/98)
Uredba o koncesiji za upravljanje naravnega rezervata Škocjanski zatok (Uradni list RS, št 31/99) 
Odlok o varstvu in razvoju naravnega rezervata Škocjanski zatok (Uradni list RS, št 31/99) 
Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št 29/01)
Uredba o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline (Uradni list RS, št 11/02) 
Uredbe EC o trgovanju z živalskimi vrstami

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje obveznosti iz ratificiranih mednarodnih dogovorov, Direktive o varstvu 
flore, favne in habitatov (The Council Directive 92/43 EEC on the Conservation of Natural Habitats and of Wild 
Fauna and Flora), Direktive o varstvu ptičev (The Council Directive 79/409 EEC on the Conservation of Wild 
Birds) in Zakona o ohranjanju narave (ZON) (56/99).

Dolgoročni cilj podprograma je preprečitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ravni vrst, ekosistemov, 
habitatnih tipov ter genomov, preprečitev nadaljnjega ogrožanja ravnovesja zaradi neustreznega izkoriščanja 
rastlinskih in živalskih vrst ter uničenje ali poškodovanje naravnih vrednot (Zakon o ohranjanju narave).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je izpolnitev obveznosti na področju Nature 2000. Za območja Natura 2000 je treba zagotoviti 
ukrepe, s katerimi naj bi evropsko pomembne habitatne tipe in vrste ohranjali v ugodnem stanju. Zlasti je pri tem 
pomembno prenesti zaključke testnih primerov za načrte upravljanja območij Nature 2000 v prakso, hkrati pa 
izvajati kombinacijo zakonskih, administrativnih in pogodbenih ukrepov v povezavi z drugimi sektorji. Za pSCI 
območja je treba sodelovati z Evropsko komisijo v postopku opredeljevanja SAC.

Pristop ohranjanja narave, ki je določen z Naturo 2000, je treba v največji možni meri uporabiti tudi za habitatne 
tipe in vrste, ki so pomembne iz nacionalnega zornega kota. Kjer je le možno, je treba doseči sinergetske učinke.

Zagotoviti je treba učinkovito delo strokovne in upravne službe na področju ohranjanja narave, da bo sposobna 
povezati vse strokovne potenciale na tem področju in se učinkovito odzivati tako na mednarodne obveznosti kot tudi 
na dejanske dejavnike ogrožanja biotske pestrosti in naravnih vrednot v Sloveniji. Obdržati je treba visoko kakovost 
dela na področju izvajanja konvencije CITES in se kot doslej aktivno udeleževati mednarodnih pobud za ohranjanje 
biotske pestrosti s prioriteto na evropski ravni.

Posebej zahteven cilj je doseči preboj pri ustanavljanju širših zavarovanih območij v smislu zagotavljanja 
trajnostnega razvoja, ki zahteva veliko dela pri usklajevanju interesov v prostoru in med sektorji oziroma strokami. 
Teža dela bo usmerjena v pripravo in sprejem ter revizije načrtov upravljanja v obstoječih zavarovanih območjih ter 
njihovega usklajevanja z ostalimi razvojnimi dokumenti. Zasnovan naj bi bil koncept usklajenega delovanja in 
financiranja zavarovanih območij ter umeščanje v mednarodne povezave.

Letni izvedbeni cilji:

prijava LIFE projektov na EC,
izvedba LIFE projektov v letu 2005, 
predstavitev na Life Week v Bruslju, 
pripravljeni predlogi za Naturo 2000, 
izvedene promocijske, ozaveščevalne in izobraževalne delavnice, 
informativna in ozaveščevalno - izobraževalne akcije izvedene, 
dopolnilne študije evropsko pomembnih vrst in habitatov kot podlaga za opredeljevanje ukrepov za 
izvajanje Nature 2000, 
spremljanje stanja ohranjenosti evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, 
nadaljevanje vzpostavljanja sistema nadzora, 
nadaljevanje kartiranja habitatnih tipov,
osnutki varstvenih režimov in aktov za nova in obstoječa zavarovana območja pripravljeni ali nadgrajeni, 
novi upravljavski načrti pripravljeni in obstoječi upravljavski načrti dodelani v smislu izvajanja Direktiv, 
delujoče nove oblike organizacij za upravljanje manjših zavarovanih območij v skladu z Zakonom o 
ohranjanju narave,
študija javno - privatnega partnerstva v varstvu narave in implementiran pilotni projekt skladno z obstoječo 
zakonodajo,
pilotni projekti trajnostnega razvoja v zavarovanih območjih vključno s prostorskimi načrti, 
pilotni projekti trajnostnega prometa za zmanjšanje obremenitev v zavarovanih območj ih,
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pilotni projekti razvoja, trajnostnih modelov krajinskega razvoja z implementacijo vrednotenja v proces 
prostorskega planiranja,
ekološko pomembni habitati prenovljeni in koridoiji vzpostavljeni,
informacijski centri zgrajeni ali opremljeni in informacijska oprema vzpostavljena (brošure, letaki, filmi, 
multimedijske predstavitve, nove oblike učilnic, itd.),
vzpostavljeno informacijsko omrežje v zavarovanih območjih (učne poti, informacijske točke, itd.), 
izvedene promocijske delavnice za Naturo 2000.

2303 • Biotehnologija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema naloge vezane na izvajanje Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi 
(Ur.l.RS št 67/002), podzakonskih predpisov in zagotavlja tudi delovanje komisije za ravnanje z GSO, ter 
znanstvena odbora (odbor za zaprte sisteme in odbor za sproščanje GSO). Zajema dejavnosti vezane na delo 
medresorske podkomisije za biotehnologijo (sklep Vlade 5.8.1997) ter aktivnosti povezane z vzpostavljanjem 
sistema biološke varnosti na področju GSO v Sloveniji.

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

Specifična izhodišča in kazalci so vezani na:

sistemske ukrepe za izvajanje Zakona o ravnanju z GSO (Ur.l. RS št.67/002) 
vzpostavljanje sistema biološke varnosti na področju biotehnologije v Sloveniji 
soudeležbo pri mednarodnih projektih vezanih na vzpostavljanje sistema biološke varnosti v Sloveniji 
koordinacijo medresorskega sodelovanja na področju biotehnologije 
transpozicijo novih EU predpisov s področja biotehnologije
mednarodno sodelovanje s sorodnimi organizacijami in delovnih telesih v okviru le teh 
sodelovanje z javnostjo

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vse aktivnosti v okviru proračunske postavke so usmerjene v pripravo sistemskih ukrepov in programsko strateških 
usmeritev za zagotavljanje vame uporabe in zmanjševanja potencialno škodljivih vplivov na okolje, biotsko 
raznovrstnost in zdravje ljudi.

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji:

priprava strokovnih mnenj v upravnih postopkih po Zakonu o ravnanju z GSO na zaprosilo pristojnega 
organa
priprava ekspertnih mnenj v zvezi z ravnanjem z GSO na zaprosilo pristojnega organa 
priprava strokovnih mnenj in predlogov pri pripravi predpisov s področja biotehnologije 
priprava indikatorjev biološke varnosti za področje biotehnologije
priprava strokovnih podlag k študijam o potencialnih vplivih GSO na okolje, ekosistem

- priprava predlogov za usklajeno sektorsko delovanje na področju biotehnologije 
priprava poročil o stanju na področju biotehnologije (biološke varnosti) v Sloveniji 
Pričakovani rezultati:
izdelava mnenj v upravnih postopkih po Zakonu o ravnanju z GSO ( po potrebi, na zaprosilo pristojnega 
organa)
izdelava mnenj in predlogov k predpisom s področja biotehnologije (predvidoma 3)
izdelava dodatnih ekspertnih mnenj za primere ogrožanja okolja in zdravja ljudi ( po potrebi, na zaprosilo 
pristojnega organa)
identifikacija sprejemljivosti okolij za potencialno škodljive vplive namernega sproščanja GSO (po potrebi, 
na zaprosilo pristojnega organa)
identifikacija postopkov sanacije in odstranjevanja potencialno škodljivih vplivov GSO v Sloveniji 
izdelava stališč in priprava mnenj ter pobud v zvezi z uporabo biotehnologije v Sloveniji ( po potrebi, na 
zahtevo Vlade)
izdelava rednega letnega poročila o stanju na področju biološke varnosti v Sloveniji 
redna obveščanja in informiranja javnosti o stanju na tem področju (3x lemo) 
svetovanje Vladi in ministrstvom v zvezi z varno uporabo biotehnologije in ravnanjem z GSO
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3027 - EU in druge mednarodne zadeve

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na predlagani novi postavki so namenjena aktivnostim, ki so povezana z izvajanjem evropske zakonodaje 
na področju varstva narave in sicer sklopa Uredb Evropske skupnosti o varstvu pri trgovini z ogroženimi živalskimi 
in rastlinskimi vrstami, uporabi pasti stopalk, in drugih trgovinskih predpisov (Direktivi o uvozu tjulenjih kožuhov 
in Uredbi o uvozu izdelkov iz kitov), kakor tudi drugih sprejetih mednarodnih konvencij vključno s protokoli in 
sporazumi (Konvencija o biološki raznovrstnosti, Ramsarska konvencija, CITES, Bonska konvencija, Alpska 
konvencija, Konvencija o evropski krajini, Konvencija o svetovni kulturni in naravni dediščini, Bernska konvencija, 
PEBLDS). Med drugim vključuje financiranje posameznih nalog za pripravo poročil, recenzij, strokovnih podlag in 
programov, ki izhajajo iz obveznosti iz teh predpisov.

Nadalje so sredstva namenjena za sodelovanje in udeležbo državnih uslužbencev ter zunanjih ekspertov na 
konferencah pogodbenic, delovnih telesih, delavnicah, seminarjih in drugih podobnih dogodkih, ki so organizirani v 
povezavi z izvajanjem predpisov ES in mednarodnih konvencij. Sredstva se namenjajo tudi za stroške povezane s 
sodelovanjem tujih ekspertov pri usposabljanju in izobraževanju ali ozaveščanju javnosti v Sloveniji, zlasti na 
področju izvajanja predpisov.

Sredstva se porabljajo tudi za stroške, povezane s sodelovanjem z vladnimi ustanovami in nevladnimi 
organizacijami za varstvo narave v drugih državah ter s sodelovanjem v mednarodnih organizacijah - IUCN, Svet 
Evrope, ECNC, WWF, REC, Wetlands International, Planta Europa, Grecel TRAFFIC int., Europe Bird Crime in 
drugih. S sredstvi s te postavke se plačujejo tudi članarine, stroški zunanjih strokovnjakov, prostovoljni prispevki v 
fundacije ter stroški nakupa tuje strokovne literature ter prometni davek za tuje donatorje. Sredstva so namenjena za 
financiranje ali sofinanciranje neposrednih nalog.

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

Izračun temelji na oceni predvidenih sestankov in konferenc v letu 2004, zneskov članarin in obveznosti za pripravo 
, strokovnih gradiv (akcijski načrti za vrste glede na obveznosti iz mednarodnih dogovorov), kakor tudi priprav na 

izvajanje direktiv ES.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena rednemu izvajanju zakonskih nalog in ne predvideva večjih projektov.

4. Planirani indikatorji

Rezultati realizacije postavke niso merljivi z indikatorji.

2480 - Kartiranje habitatnih tipov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za organiziranje in izvajanje kartiranja habitatnih tipov, zlasti za financiranje ali 
sofinanciranje kartografskih podlag, terenskega kartiranja, koordinacije, sofinanciranje terenskega kartiranja na 
občinski ravni, tehnično podporo, izobraževanje, spremljanja stanja ugodnega stanja ohranjenosti habitatnih tipov, 
aplikacije računalniških programov, povezavo z omrežjem EIONET in posredovalnim mehanizmom (CHM) 
Konvencije o biološki raznovrstnosti, pridobivanje, vzdrževanje, analizo in interpretacijo podatkov.

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

Izračuni porabe temeljijo na dinamiki predstavljeni v projektu Kartiranje habitatnih tipov Slovenije. Osnovna 
kalkulacija stroškov kartiranja je 120.000 SIT bruto za km2 ozemlja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Osrednji projekt v okviru proračunske postavke je Kartiranje habitatnih tipov Slovenije. Po tem projektu naj bi glede 
na razpoložljiva sredstva v sodelovanju z gozdarsko strokovno službo v 5 do 10 letih skartirali habitatne tipe v 
Sloveniji.
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4. Planirani indikatorji

»
Glede na predvidena sredstva je v letu 2005 cilj skartirati 400 km2 negozdnega ozemlja, smiselno pa bi bilo glede 
na cilje projekta letos skartirati okoli 2000 km2.

2268 - Kozjanski park

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za financiranje redne dejavnosti upravljavca in sicer za plače in druge izdatke, 
prispevke, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje na informacijskem centru, upravni stavbi in 
drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture in nabavo opreme za obisk parka ter za popularizacijo, 

■ prezentacijo ter označevanje območja v skladu z letnim programom dela,

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

Izračun temelji na oceni stroškov izvajanja redne dejavnosti upravljanja ter najnujnejših aktivnosti za ureditev 
parkovne infrastrukture.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje 
na informacijskem centru, upravni stavbi in drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture in nabavo opreme za 
obisk parka ter za popularizacijo, prezentacijo ter označevanje območja ter zagotavljanja slovenske udeležbe v 
mednarodnih projektih, vse v skladu z letnim programom dela,

4. Planirani indikatorji

Izvajanje upravljanja območja v skladu s sprejetim letnim programom dela,

2469 - Krajinski park Goričko

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za financiranje redne dejavnosti upravljavca in sicer za plače in druge izdatke, 
prispevke, blago in storitve, najemnine, investicije in investicijsko vzdrževanje na informacijskem centru, upravni 
stavbi in drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture in nabavo opreme za obisk parka ter za popularizacijo, 
prezentacijo ter označevanje območja v skladu z letnim programom dela.

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

Izračun temelji na oceni stroškov izvajanja redne dejavnosti upravljanja ter najnujnejših aktivnosti za ureditev 
parkovne infrastrukture.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje 
na informacijskem centru, upravni stavbi in drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture in nabavo opreme za 
obisk parka ter za popularizacijo, prezentacijo ter označevanje območja ter zagotavljanja slovenske udeležbe v 
mednarodnih projektih, vse v skladu z letnim programom dela.

4. Planirani indikatorji

Izvajanje upravljanja območja v skladu s sprejetim letnim programom dela.

2114 - Krajinski park Kolpa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za financiranje redne dejavnosti upravljavca in sicer za plače in druge izdatke, 
prispevke, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje na informacijskem centru, upravni stavbi in 
drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture in nabavo opreme za obisk parka ter za popularizacijo, 
prezentacijo ter označevanje območja v skladu z letnim programom dela.
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2. IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izračun temelji na oceni stroškov izvajanja redne dejavnosti upravljanja ter najnujnejših aktivnosti za ureditev 
parkovne infrastrukture.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje 
na informacijskem centru, upravni stavbi in drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture in nabavo opreme za 
obisk parka ter za popularizacijo, prezentacijo ter označevanje območja ter zagotavljanja slovenske udeležbe v 
mednarodnih projektih, vse v skladu z letnim programom dela.

4. Planirani indikatorji

Izvajanje upravljanja območja v skladu s sprejetim letnim programom dela.

2129 - Krajinski park Sečoveljske soline

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za financiranje redne dejavnosti upravljavca oz. izvajanje koncesije in sicer za 
plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje na informacijskem 
centru, upravni stavbi in drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture in nabavo opreme za obisk parka ter za 
popularizacijo, prezentacijo ter označevanje območja v skladu z letnim programom dela.

Poleg financiranja nalog gre tudi za njihovo sofinanciranje, predvsem nevladnih organizacij ter zagotavljanja 
slovenske udeležbe v mednarodnih projektih.

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

Izračun temelji na oceni stroškov izvajanja redne dejavnosti upravljanja ter najnujnejših aktivnosti za ureditev 
parkovne infrastrukture.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje 
na informacijskem centru, upravni stavbi in drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture in nabavo opreme za 
obisk parka ter za popularizacijo, prezentacijo ter označevanje območja v skladu z letnim programom dela.

4. Planirani indikatorji

Izvajanje upravljanja območja v skladu s sprejetim letnim programom dela.

9707 - Mednarodni projekti Life III - narava

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena postopku priprave, izboru in sofinanciranje projektov na podlagi Uredbe o LIFE 
IH finančnem programu, Direktiv 92/43 in 79/409 in Zakona o ohranjanju narave ter ozaveščanju, izobraževanju in 
promociji, udeležbi na sestankih z EC ter kontroli projektov. Postavka je namenjena za objave v Uradnem listu in 
sredstvih javnega obveščanja, za spremljanje in vrednotenje projektov, izdajo promocijskega materiala (plakati, 
zloženke)’ za pokritje stroškov zunanjih ekspertov, prevajalske in tehnične storitve, za organizacijo in izvedbo 
delavnic in predstavitev ter hotelske in gostinske storitve.

Postavka je namenjena tudi zagotavljanju lastne udeležbe pri sofinanciranju drugih mednarodnih projektov varstva 
narave, še posebej prevajalskim storitvam. za projekt Interreg Cadses IPAM "Integrative protected area 
management".

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

Izračun temelji na oceni predvidenih obveznosti.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sofinancirajo se projekti, ki so izbrani na razpisu in potrjeni s strani Evropske komisije.

4. Planirani indikatorji

izbor in sofinanciranje projektov,
izvedeni projekti

- prispevek k implementaciji Ptičje in Habitatne direktive, še posebej tistega dela, ki se nanaša na evropsko 
omrežje NATURA 2000.

2143 - Naravni rezervat Škocjanski zatok

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za izvajanju upravljavskih nalog, vključno s kriljem stroškov upravljavca 
(koncesionarja), obratovalnimi in vzdrževalnimi stroški ter za odškodnine za opuščanje kmetijske rabe, za 
prezentacijo ter označevanje, za ureditev infrastrukture za obisk parka ter vzpostavitev in vzdrževanje infrastrukture 
zavarovanega območja, za popularizacijo in informiranje, za izvedbo ukrepov za obnovo ekosistemov in spremljanje 
ter vzdrževanje stanja upoštevaje Odlok o varstvu in razvoju naravnega rezervata Škocjanski zatok (Uradni list RS, 
št 31/99) in program varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Poleg financiranja upravljavskih nalog in izvajanja Programa varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski 
zatok so sredstva namenjena tudi zagotavljanju slovenske udeležbe v mednarodnih projektih.

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

Izračun temelji na Programu varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok ter oceni potreb za 
zagotavljanje slovenskega deleža v mednarodnih projektih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvajanje koncesije - za obratovalne in vzdrževalne stroške, blago in storitve, investicije 
in investicijsko vzdrževanje, za ureditev in vzdrževanje infrastrukture, za izvedbo obnove ekosistemov ter za 
popularizacijo, prezentacijo ter označevanje območja v skladu s Programom varstva in razvoja naravnega rezervata 
Škocjanski zatok ter z letnim programom dela.

4. Planirani indikatorji

Izvajanje upravljanja območja v skladu s sprejetim letnim programom dela.

2484 - Naravovarstveno usposabljanje in publikacije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena naravovarstvenemu usposabljanju različnih ciljnih skupin oz. javnosti o pomenu 
varstva narave in vključuje predvsem organizacijo ali sofinanciranje predavanj, seminarjev, posvetov, študijskih 
obiskov domačih in tujih institucij, delavnic, ekskurzij, naravovarstvenih dni, izdajo učnih materialov za učitelje in 
učence kot so priročniki in druge publikacije, organizacijo akcij o varovanju nežive ali žive narave, sodelovanja šol, 
društev ali širše javnosti v konkretnih naravovarstvenih projekti in podobno.

Sredstva na njej so namenjena ozaveščanju javnosti o pomenu varstva narave s pomočjo publikacij in drugega 
popularizacijskega materiala. Sredstva se porabljajo zlasti za pripravo vsebin, odkup fotografskega materiala, 
oblikovanje, lektoriranje, prevajanje, tisk in druge storitve povezane s pripravo popularizacijskih izdelkov. V sklopu 
postavke se sredstva porabljajo tudi za stroške distribucije, tiskovnih konferenc ter tudi za neposredne predstavitve 
varstva narave na razstavah in podobnem. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje in financiranje akcij 
usposabljanja ter izvajanje strokovnih programov za usposabljanje naravovarstvenih nadzornikov po izvedbenih 
predpisih.

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

Izračun temelji na oceni predvidenih aktivnosti in obveznosti.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena rednemu izvajanju zakonskih nalog in ne predvideva večjih projektov.

4. Planirani indikatorji

izvedba strokovnega programa za usposabljanje naravovarstvenih nadzornikov po izvedbenih predpisih.

3028 - Natura 2000

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena podpori vzpostavitvi evropskega ekološkega omrežja Natura 2000 kot pridružitvene 
obveznosti Slovenije, spremljanju stanja, vzdrževanju in drugim aktivnostim v zvezi z izvajanjem Direktive o 
ohranjanju naravnih habitatov in prostoživeče flore in favne (EEC 92/43) in Direktive o ohranjanju prostih vrst 
ptičev (EEC 79/409), za informiranje, izobraževanje in komunikacijo ter dodáme študije in storitve.

Med drugim vključuje financiranje posameznih nalog za pripravo poročil, recenzij, strokovnih podlag in programov, 
za informiranje, izobraževanje in komunikacijo, zlasti v zvezi z omrežjem NATURA 2000.

Sredstva so namenjena pripravi in ažuriranju posebne spletne strani, konferencam, seminarjem in delavnicam 
vključno s hotelskimi in gostinskimi storitvami, delovanju telefonske točke, ekspertnemu delu, izdaji 
promocijskega gradiva in odkupu promocijskega gradiva, sodelovanju na delavnicah EC in ekspertnemu 
preverjanju območij, prevajalskim in tehničnim storitvam ter drugim aktivnostim ministrstva za pripravo in 
izvajanje direktiv.

Sredstva so namenjena tudi delovanju Strokovnega odbora in sejninam, kot tudi delovanju medresorske delovne 
skupine.

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

Izračuni temeljijo na porabi sredstev v letu 2003 in na okvirnih izračunih povečanih aktivnosti v pristopnem letu 
2004.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Financirane bodo dodáme študije in storitve za vzpostavljanje dodatnih strokovnih podlag ter celovit sklop 
aktivnosti v zvezi z ozaveščevalno-promocijskimi aktivnostmi ter sodelovanjem različnih ekspertov in sektorjev v 
skladu s projektom Natura 2000.

4. Planirani indikatorji

Dodelane posamezne strokovne podlage,
Dodelane meje območij,
Dokončna opredelitev meja Natura 2000 območij,
Izveden komunikacijski načrt,
Izvedeno sodelovanje z zunanjimi eksperti in službami,
Posredovanje informacij zainteresiranim,
Izobražena in ozaveščena strokovna združenja in širša javnost.

2442 - Park Škocjanske jame

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za financiranje redne dejavnosti upravljavca in sicer za plače in druge izdatke, 
prispevke, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje na informacijskem centru, upravni stavbi in 
drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture in nabavo opreme za obisk parka ter za popularizacijo, 
prezentacijo ter označevanje območja v skladu z letnim programom dela.

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

Izračun temelji na oceni stroškov izvajanja redne dejavnosti upravljanja ter najnujnejših aktivnosti za ureditev 
parkovne infrastrukture.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje 
na informacijskem centru, upravni stavbi in drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture in nabavo opreme za 
obisk parka ter za popularizacijo, prezentacijo ter označevanje območja ter zagotavljanje slovenske udeležbe v 
mednarodnih projektih, vse v skladu z letnim programom dela.

4. Planirani indikatorji

Izvajanje upravljanja območja v skladu s sprejetim letnim programom dela.

2134 - Regijski park Kočevsko-Kolpa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za naloge v zvezi z ustanovitvijo parka - izdelavo študij in ekspertiz za potrebe 
strokovnih podlag in načrta upravljanja, za vzpostavitev informacijskih točk oz. centrov ter upravnih prostorov, za 
nadzor območja, za prezentacijo ter označevanje, ureditev infrastrukture za obisk parka ter za popularizacijo in 
informiranje.

Poleg financiranja nalog gre tudi za njihovo sofinanciranje, sponzoriranje, dajanje dotacij in donacij ter 
subvencioniranje, predvsem nevladnim organizacijam ter zagotavljanja slovenske udeležbe v mednarodnih 
projektih.

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

Izračun temelji na oceni stroškov za izvajanje najnujnejših informacijskih in promocijskih aktivnosti ter nujnih 
aktivnosti povezanih z ohranjanjem ugodnega stanja vrst in habitatov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nujnim aktivnostim izobraževanja, promocije in nadzora območja.

4. Planirani indikatorji

Ohranitev območja v ugodnem stanju do zavarovanja.

2118 - Regijski park Snežnik

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za naloge v zvezi z ustanovitvijo parka - izdelavo študij in ekspertiz za potrebe 
strokovnih podlag in načrta upravljanja, za vzpostavitev informacijskih točk oz. centrov ter upravnih prostorov, za 
nadzor območja, za prezentacijo ter označevanje, ureditev infrastrukture za obisk parka ter za popularizacijo in 
informiranje.

Poleg financiranja nalog gre tudi za njihovo sofinanciranje, sponzoriranje, dajanje dotacij in donacij ter 
subvencioniranje, predvsem nevladnim organizacijam ter zagotavljanja slovenske udeležbe v mednarodnih 
projektih.

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

Izračun temelji na oceni stroškov za izvajanje najnujnejših informacijskih in promocijskih aktivnosti ter nujnih 
aktivnosti povezanih z ohranjanjem ugodnega stanja VTst in habitatov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nujnim aktivnostim izobraževanja, promocije in nadzora območja.

4. Planirani indikatorji

Ohranitev območja v ugodnem stanju do zavarovanja.
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2444 - Triglavski narodni park

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za financiranje redne dejavnosti upravljavca in sicer za plače in druge izdatke, 
prispevke, blago in storitve, najemnine, investicije in investicijsko vzdrževanje na informacijskem centru, upravni 
stavbi in drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture in nabavo opreme za obisk parka ter za popularizacijo, 
prezentacijo ter označevanje območja v skladu z letnim programom dela.

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

Izračun temelji na oceni stroškov izvajanja redne dejavnosti upravljanja ter najnujnejših aktivnosti za ureditev 
parkovne infrastrukture.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje 
na informacijskem centru, upravni stavbi in drugih objektih v parku, za ureditev infrastrukture in nabavo opreme za 
obisk parka ter za popularizacijo, prezentacijo ter označevanje območja ter zagotavljanja slovenske udeležbe v 
mednarodnih projektih, vse v skladu z letnim programom dela.

4. Planirani indikatorji

Izvajanje upravljanja območja v skladu s sprejetim letnim programom dela.

2443 - Zavarovana območja narave

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za naloge v zvezi s pripravo sistemskih rešitev upravljanja zavarovanih 
območij, skupnih programov prezentacije, mednarodnega povezovanja in nadzora, ustanavljanjem novih 
zavarovanih območij v skladu z Nacionalnim programom varstva okolja oz. delovanjem obstoječih zavarovanih 
območij , Sredstva so namenjena tudi za izdelavo študij in ekspertiz za potrebe strokovnih podlag ter upravljavskih 
načrtov, izdelavo študij in raziskovalnih nalog za vzpostavitev sistemske podpore zavarovanim območjem 
(sociološke, ekonomske, oblikovalske, organizacijske, finančne, promocijske idr.), za sanacijska in renaturacijska 
dela, komunikacijsko podporo ustanavljanju zavarovanih območij, pripravo pravnih aktov, popularizacijo, 
označevanje in prezentacijo zavarovanih in za zavarovanje predlaganih območij, izvajanje upravljavskih nalog za 
zavarovana območja, ki nimajo samostojnega upravljavca in podobno. Za zavarovana območja, katerih ustanovitelj 
oz. upravljavec je država in z njimi ne upravljajo javni zavodi, se sredstva koristijo za izvajanje koncesijskih 
pogodb, pogodbeno varstvo ter skrbništvo ter druge aktivnosti v povezavi z upravljanjem.

Sredstva so namenjena tudi za vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture na zavarovanih in za 
zavarovanje predvidenih območjih, zlasti zagotavljanje upravnih prostorov in informacijskih centrov ter drugih 
informacijskih prostorov, izgradnjo, obnovo in opremo poti, objektov za mirujoči promet in objektov za rekreacijo z 
namenom usmeijanja obiska in razbremenitve občutljivih delov narave ter druge investicije in investicijska 
vzdrževanja, nujna za delovanje zavarovanih območij.

Poleg financiranja nalog gre tudi za njihovo sofinanciranje, sponzoriranje, dajanje dotacij in donacij ter 
subvencioniranje, predvsem nevladnim organizacijam ter zagotavljanja slovenske udeležbe v mednarodnih 
projektih.

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

Izračun temelji na oceni stroškov za delovanje informacijskega centra Bolfenk na Pohorju, za ureditev nadzorne 
službe v skladu z zakonodajo ter na oceni stroškov za izvajanje najnujnejših informacijskih in promocijskih 
aktivnosti ter nujnih aktivnosti povezanih z ohranjanjem ugodnega stanja vrst in habitatov na območjih, predvidenih 
za zavarovanje. Poleg tega izračun temelji tudi na oceni sredstev slovenskega deleža v mednarodnih projektih oz. 
potrebnih sredstev za izvedbo posameznih aktivnosti v podporo mednarodnim projektom.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječe mreže informacijskih točk, nujnim aktivnostim promocije 
zavarovanih območij, pridobitvi najnujnejših strokovnih podlag za bodoče zavarovanje, sodelovanju v mednarodnih 
projektih, izobraževanju ter zagotovitvi izvajanja neposrednega nadzora v naravi.
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4. Planirani indikatorji

Ohranitev ugodnega stanja na območjih, predvidenih za zavarovanje, promocija in ifrastruktumo opremljanje teh 
območij ter vzpostavitev neposrednega nadzora (naravovarstveni nadzorniki).

2441 - Zavod RS za varstvo narave

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za izvajanje strokovnih nalog javne službe ohranjanja narave in sicer za plače 
in druge izdatke, prispevke, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme ter druge 
nalog v skladu z letnim programom dela.

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

Izračun temelji na oceni stroškov izvajanja javne službe ohranjanja narave - za zagotavljanje plač in drugih 
izdatkov, prispevkov, blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme ter na oceni 
stroškov za izvajanje letnega programa dela.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače in druge izdatke, prispevke, blago in storitve, za najemnine za poslovne prostore, 
investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, za nabavo opreme ter izvajanje drugih nalog, vse v 
skladu z letnim programom dela.

4. Planirani indikatorji

Izvajanje strokovnih nalog javne službe ohranjanja narave v skladu s sprejetim letnim programom dela.

4295 - Lastna udeležba - Phare - CBC Slovenija/Avstrija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje podprojektov, ki izhajajo iz projekta čezmejnega sodelovanja 
Avstrija - Slovenija "Cross border biodiversity Conservation and sustainable development".

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

Izhodišče je finančni memorandum.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena projektu "Cross border biodiversity Conservation and sustainable development" in njegovim 
podprojektom.

4. Planirani indikatorji

Izvedba in podpora podprojektom.

16012502 - Regalatomi okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

Reforma sistema gospodaijenja s prostorom je sestavljena in dolgotrajna naloga. Vpeta je v širši okvir reform, ki 
danes potekajo v Sloveniji in še niso v celoti končane. Sistemske spremembe pogojujejo tako spremembe na 
področju urejanja s prostorom, na področju graditve objektov, stavbnih zemljišč, na področju poslovanja v prometu 
z nepremičninami kakor tudi na stanovanjskem področju. Da bi dosegli učinek reforme, bo potrebno implementirati 
področno sprejeto zakonodajo in podzakonske predpise. Promovirati in nagrajevati bomo primere dobre prakse s 
področja urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega načrtovanja.

Izobraževati bo potrebno posredne in neposredne izvajalce področne zakonodaje ter spodbujati in nadaljevati 
sodelovanja v mednarodnih združenjih in programih, vzpostavljenih telesih in projektih s področja urejanja prostora. 
Aktivnosti bodo potekale na izvajanju nalog že sprejetih mednarodnih obveznosti R Slovenije na področju
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zagotavljanja vzdržnega razvoja ter na zagotavljanju vključitve R Slovenije v nove pobude, ki zagotavljajo možnost 
uveljavitve Slovenskih interesov v širšem Evropskem prostoru.

2. Pravne podlage

- Zakon o gradbenih proizvodih (Ur. L RS, št 56/00), 
Direktiva EU o gradbenih proizvodih št 89/106/EEC, 
Zakon o urejanju prostora (Ur. 1. RS, št 110/02), 
Zakon o graditvi objektov (Ur. L RS, št 110/02), 
Stanovanjski zakon (Ur. 1. RS, št 18/91 in nasi.),

- Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. 1. RS, št. 42/03),
Statut sklada arhitekta Jožeta Plečnika (1998),
Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. I. RS, št 75/94)
Pravilnik o postopku za izbiro kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih programov, ki se financirajo ali 
sofinancirajo iz državnega proračuna (Ur. 1. RS, št 61/97), 
sprejeti mednarodni dogovori o sodelovanju (CEMAT, CEI, DS AJ...),
podpisane oz. ratificirane mednarodne konvencije (Agenda 21, Habitat, Alpska konvencija. Barcelonska 
konvencija, konvencija o krajini...),
sklepi Vlade o polnopravnem članstvu v EU programih (Interreg HI B, ESPON) ter multilateralni in 
bilateralni dogovori o sodelovanju v regionalnih oblikah sodelovanja na področju zagotavljanja vzdržnega 
prostorskega razvoja.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Reforma gospodarjenja s prostorom zajema sprejetje številnih podzakonskih predpisov po Zakonu o gradbenih 
proizvodih (Ur. 1. RS, št. 56/00) in na podlagi direktive EU o gradbenih proizvodih št 89/106/EEC, implementacijo 
novega Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Zakona o nepremičninskem posredovanju, kakor 
tudi implementacijo novega Stanovanjskega zakona in številne podzakonske predpise po zgoraj omenjenih zakonih. 
Izvesti pa bo potrebno tudi aktivnosti, ki so opredeljene v antibirokratksem programu s teh področij. Za izvedbo 
vseh navedenih nalog bo potrebno pridobiti ustrezna izvedenska mnenja, izvesti Ciljne raziskovalne projekte na 
tistih področjih, kjer je potrebno specialno znanje področnih strokovnjakov ter oblikovati posebne delovne skupine 
za pripravo predpisov, še posebej krovnih.

Potrebno bo tudi izobraziti druge ravni javne uprave in strokovnjake, da bodo lahko aktivno izvajali sprejeto 
področno zakonodajo.

Potrebno bo sodelovati v mednarodnih združenjih in programih, vzpostavljenih telesih in projektih s področja 
urejanja prostora.

Na področju zagotavljanja vzdržnega prostorskega razvoja na mednarodni ravni je osnovni cilj zagotavljanje 
udejanjanja smernic Sveta Evrope (Vodilna načela za zagotavljanje trajnostnega razvoja Evropske celine - VN) ter 
smernic EU (Evropske prostorsko razvojne perspektive - EPRP), mednarodnih konvencij (Agenda 21, Habitat, 
Alpska konvencija, Konvencija o krajini...), Prostorske politike Republike Slovenije (PPRS), sektorskih politik, ki 
imajo prostorske vplive ter izvajanje EU programov, v katere je vključena Republika Slovenija.

S ciljem razviti in spodbujati strokovno delo na področju urejanja prostora in prostorskega načrtovanja se bo 
promoviralo in podeljevalo nagrade za primere najboljših praks s področne dejavnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov,
priprava in izvedba Ciljno raziskovalnih projektov in drugih raziskovalnih projektov, priprava in izvedba 
posodabljanja tehničnih predpisov in uvajanja harmoniziranih evropskih standardov na področju graditve 
objektov po direktivi EU št. 89/106/EEC, 
priprava in izvedba projektov na področju nepremičninskega posredovanja, 
izobraževanje drugih ravni javne uprave in strokovnjakov s področja urejanja prostora, 
sodelovanje v mednarodnih združenjih in programih, vzpostavljenih telesih in projektih s področja urejanja 
prostora,
zagotoviti učinkovito sodelovanje v mednarodnih telesih z namenom uveljavitve Slovenskih interesov v 
širšem prostoru predvsem v okviru CEMATa, programov iniciative Interreg III ter zagotovitev sodelovanja 
slovenskih partnerjev v mednarodnih projektih na osnovi dogovaijanja na makroregionalni ravni in med 
sektorji v R Sloveniji 
promocija in podeljevanje nagrad na področju prostora.

*3- oktober2003 3115 poročevalec, št. 83/IX



2305 - Aktivnosti za približevanje EV - urejanje prostora in gradbene zadeve

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju zagotavljanja vzdržnega prostorskega razvoja na mednarodni ravni je osnovni cilj zagotavljanje 
udejanjanja smernic Sveta Evrope (Vodilna načela za zagotavljanje trajnostnega razvoja Evropske celine - VN) ter 
smernic EU (Evropske prostorsko razvojne perspektive - EPRP), mednarodnih konvencij (Agenda 21, Habitat, 
Alpska konvencija, Konvencija o krajini...), Prostorske politike Republike Slovenije (PPRS), sektorskih politik, ki 
imajo prostorske vplive ter izvajanje EU programov, v katere je vključena Republika Slovenija.

Aktivnosti bodo potekale na izvajanju nalog v zvezi z implementacijo programov: ZN - agende Habitat; 
Konference ministrov, odgovornih za regionalno planiranje Sveta Evrope (CEMAT); upravljanja programov 
Interreg III B za območje Alp, Interreg III B CADSES, programa ESPON ter zagotavljanja vključevanja Slovenskih 
partnerjev v mednarodne projekte; I. komisije DS Alpe Jadran; srednjeevropske pobude (SEP - CEI), programov 
sodelovanja s sosednimi državami in regijami ter programov teles za izvajanje mednarodnih pogodb.

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

članarine in sredstva za aktivno sodelovanje v mednarodnih strokovnih združenjih so določene v skladu s 
pravili in programi mednarodnih organizacij

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Aktivnosti bodo potekale na izvajanju nalog v zvezi z implementacijo programov: ZN - agende Habitat; 
Konference ministrov, odgovornih za regionalno planiranje Sveta Evrope (CEMAT); upravljanja programov 
Interreg III B za območje Alp, Interreg III B CADSES, programa ESPON ter zagotavljanja vključevanja Slovenskih 
partnerjev v mednarodne projekte; I. komisije DS Alpe Jadran; srednjeevropske pobude (SEP - CEI), programov 
sodelovanja s sosednimi državami in regijami ter programov teles za izvajanje mednarodnih pogodb.

4. Planirani indikatorji

Na področju zagotavljanja vzdržnega prostorskega razvoja na mednarodni ravni je osnovni cilj zagotavljanje 
udejanjanja smernic Sveta Evrope (Vodilna načela za zagotavljanje trajnostnega razvoja Evropske celine - VN) ter 
smernic EU (Evropske prostorsko razvojne perspektive - EPRP), mednarodnih konvencij (Agenda 21, Habitat, 
Alpska konvencija, Konvencija o krajini...), Prostorske politike Republike Slovenije (PPRS), sektorskih politik, ki 
imajo prostorske vplive ter izvajanje EU programov, v katere je vključena Republika Slovenija.

2961 - Sistem graditve

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2005 načrtujemo pripravo in izvedbo tehničnih predpisov s področja graditve objektov, ki bodo nadomestili 
stare obstoječe predpise, ki niso več aktualni. K posodabljanju tehničnih predpisov je potrebno pristopiti zaradi EU, 
saj nastajajo novi hramonizirani standardi, ki jih je potrebno postopno uvajati tudi v tehnične predpise.

Predvideni tehnični oziroma gradbeni predpisi prestavljajo izvajanje 9. člena ZGO-1 in bodo z njimi določene 
tehnične značilnosti objektov tako, da bodo ti izpolnjevali eno, več ali vse bistvene zahteve. Pri oblikovanju 
tehničnih predpisov bodo poleg ZGO-1, ZGPro in drugih slovenskih zakonov, ki postavljajo zahteve glede varnosti 
objektov in ugotavljanja skladnosti, upoštevane še evropske direktive in uredbe kot na primer: direktiva o gradbenih 
proizvodih (CPD 89/106/EEC), direktiva o energijskih lastnostih stavb (DEPB 2002/91/EC), odločbe evropske 
komisije o požarni klasifikaciji proizvodov in o pozami varnosti.

Na podlagi članstva v mednarodnih organizacijah bomo nadaljevali z izvajanjem programov sodelovanja v 
mednarodnih združenjih in programih, vzpostavljenih telesih ter projektih s področja urejanja prostora in graditve. 
Aktivnosti, ki se bodo financirale vsebujejo stroške zastopanja Slovenije v mednarodnih telesih in srečanjih, 
pripravo strokovnih gradiv, vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo informiranja javnosti, izobraževanje, 
prevajanje, informirane in publiciranje gradiv. Zaradi kroženja držav, ki organizirajo polletne sestanke konzorcija 
evropskih nadzornikov graditve je dolžnost Slovenije - MOP-a, da pripravi srečanje CEBC v maju 2005.

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

cena raziskovalne ure, ki jo določa Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
cene, ki se oblikujejo na trgu
članarine in sredstva za aktivno sodelovanje v mednarodnih strokovnih združenjih so določene v skladu s 
pravili in programi mednarodnih organizacij
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Priprava in izvedba tehničnih predpisov s področja graditve objektov, ki bodo nadomestili stare obstoječe 
predpise, ki niso več aktualni. K posodabljanju tehničnih predpisov je potrebno pristopiti zaradi EU, saj 
nastajajo novi hramonizirani standardi, ki jih je potrebno postopno uvajati tudi v tehnične predpise.
Na podlagi članstva v mednarodnih organizacijah bomo nadaljevali z izvajanjem programov sodelovanja v 
mednarodnih združenjih in programih, vzpostavljenih telesih ter projektih s področja urejanja prostora in 
graditve

4. Planirani indikatorji

Predvideni tehnični oziroma gradbeni predpisi prestavljajo izvajanje 9. člena ZGO-1 in bodo z njimi določene 
tehnične značilnosti objektov tako, da bodo ti izpolnjevali eno, več ali vse bistvene zahteve.

aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah

2959 - Sistem urejanja prostora

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005 načrtujemo pripravo ter implementacijo podzakonskih aktov in pravilnikov, ki se nanašajo na Zakon o 
urejanju prostora, s tem želimo doseči boljše delovanje sistema urejanja prostora. Izdelovale se bodo študije in 
raziskovalne naloge, ki bodo služile kot strokovna podlaga za izvajanje predpisov s področja urejanja prostora in za 
aktivno vodenje politike urejanja prostora.

Za učinkovito in kakovostno izvajanje zakonodaje s področja urejanja prostora, bo potrebno izobraziti druge ravni 
javne uprave in strokovnjake s področja urejanja prostora.

Z namenom, da se v Sloveniji uredi in oblikuje visoko kvaliteten prostor, ki bo zagotovil kvalitetno, zdravo, varno, 
ekonomično in privlačno bivalno, delovno ter rekreacijsko okolje bomo spodbujali, razvijali in promovirali 
urbanistično, arhitekturno in krajinsko načrtovanje. K temu nas zavezuje 8. točka 11. člena Zakona o urejanju 
prostora (Ur.l. RS, št 110/02). To bomo dosegli s sofinanciranjem programov in projektov interesnih združenj, 
strokovnih in nevladnih organizacij, ki spodbujajo in razvijajo vzdržen prostorski razvoj ter s promocijo primerov 
dobre prakse s področja urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega načrtovanja, ki vključuje sofinanciranje 
nagrajevanja (Plečnikova nagrada in druge tovrstne nagrade), razstave, predstavitve v medijih in druge dogodke.

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

cena raziskovalne ure, ki jo določa Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
cene, ki se oblikujejo na trgu

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

priprava in izvedba podzakonskih aktov, katere narekuje Zakon o urejanju prostora 
študije in raziskovalne naloge, ki bodo služile kot strokovna podlaga za izvajanje predpisov s področja 
urejanja prostora in za aktivno vodenje politike urejanja prostora
izobraževanje drugih ravni javne uprave in strokovnjakov s področja urejanja prostora bo služilo k 
učinkovitem in kakovostnem uvajanju zakonodaje
z razvojem, spodbujanem, analiziranjem in promoviranjem urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega 
načrtovanja se bo v Sloveniji uredil visoko kvaliteten prostor. To bomo dosegli s sofinanciranjem 
programov in projektov interesnih združenj, strokovnih in nevladnih organizacij, ki spodbujajo in razvijajo 
vzdržen prostorsld razvoj ter s promocijo primerov dobre prakse s področja urbanističnega, arhitekturnega 
in krajinskega načrtovanja, ki vključuje sofinanciranje nagrajevanja (Plečnikova nagrada in druge tovrstne 
nagrade), razstave, predstavitve v medijih in druge dogodke.

4. Planirani indikatorji

Boljše delovanje sistema urejanja prostora.
S pomočjo študij, analiz, raziskav bomo pridobili strokovne podlage za izvajanje predpisov s področja 
urejanja prostora in za aktivno vodenje politike urejanja prostora.
Z izobraževanjem drugih ravni javne uprave in strokovnjakov s področja urejanja prostora bomo dosegli 
kakovosten kader, ki bo kakovostno in učinkovito izvajal področno zakonodajo.
Z razvojem, krepitvijo, spodbujanjem, analiziranjem in promoviranjem urbanističnega, arhitekturnega in 
krajinskega načrtovanja bomo dosegli urejen in kvaliteten prostor v Sloveniji, ki bo zagotovil kvalitetno, 
zdravo, varno, ekonomično in privlačno bivalno, delovno ter rekreacijsko okolje za svoje državljane.
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Z razvojem, krepitvijo, spodbujanjem, analiziranjem in promoviranjem urbanističnega in arhitekturnega 
oblikovanja bomo dosegli urejen in kvaliteten prostor v Sloveniji, ki bo zagotovil kvalitetno, zdravo, varno, 
ekonomično in privlačno bivalno, delovno ter rekreacijsko okolje za svoje državljane.

16022501 - Reforma sistema gospodarjenja s prostorom

1. Opis podprograma

Reforma sistema gospodarjenja s prostorom je dolgotrajen in zahteven proces. H učinkovitejšemu izvajanju 
slednjega bodo prispevali tudi novi krovni zakoni, kakor tudi podzakonski predpisi in druge strokovne podlage. Da 
bi se te naloge lažje in hitreje izvajale bo potrebno izvesti testne primere za pridobitev ustreznih rešitev, ki jih bo 
mogoče aplicirati v vsakdanjo reformo sistema gospodatjenja s prostorom, Id poleg samega prostora zajema tudi 
urejanje naselij in s tem tudi vzpostavitev aktivne zemljiške politike.

2. Pravne podlage

Zakon o urejanju prostora (Ur. 1. RS, št 110/02), 
Zakon o graditvi objektov (Ur. 1. RS, št. 110/02), 
Stanovanjski zakon (Uradni listRS št 18/91,21/94,23/96 in 1/00), 
novi Stanovanjski zakon, (Uradni list št. 69/03), 
Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. 1. RS, št 42/03),

3. Dolgoročni cilji podprograma

vzpostavitev aktivne zemljiške politike
vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo in implementacijo podzakonskih aktov 
pripraviti organizacijske rešitve za novo nastale probleme po novih krovnih zakonih 
izvedba testnih primerov izvajanja novih zakonov v konkretnih zadevah 
izvedba študij za uspešnejše uvajanje nove prostorske politike 
testiranje inštrumentov na regionalnih vzorcih, 
uvajanje pozitivnih rezultatov na podlagi opravljenega vzorčenja na regionalno raven, 
usposabljanje ciljnih skupin strokovnjakov na lokalni ravni za izvajanje inštrumentov, ki izhajajo iz 
Programa ukrepov zemljiške politike,
na podlagi dejanskih rezultatov oblikovanje in izvajanje projektov in nalog, ki bodo usmerjeni v podporo 
inštrumentov aktivne urbane zemljiške politike,

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

priprava in implementacija področnih podzakonskih aktov
- vzpostavitev aktivne zemlj iške politike in strategij e razvoja 

pripraviti organizacijske rešitve za novo nastale probleme po novih krovnih zakonih 
izvedba testnih primerov izvajanja novih zakonov v konkretnih zadevah 
izvedba študij za uspešnejše uvajanje nove prostorske politike 
testiranje inštrumentov na regionalnih vzorcih, 
uvajanje pozitivnih rezultatov na podlagi opravljenega vzorčenja na regionalno raven, 
usposabljanje ciljnih skupin strokovnjakov na lokalni ravni za izvajanje inštrumentov, ki izhajajo iz 
Programa ukrepov zemljiške politike,
na podlagi dejanskih rezultatov oblikovanje in izvajanje projektov in nalog, ki bodo usmerjeni v podporo 
inštrumentov aktivne urbane zemljiške politike,

2325 - Reforma urejanja prostora in zemljiška politika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Reforma urejanja prostora zajema izvajanja novega Zakona o urejanju prostora in novega Zakona o graditvi 
objektov ter izvedbo testnih ali vzorčnih primerov, možnosti predvidenih v podzakonskih predpisih, pripravo in 
izvedbo strateških in operativnih projektov sistema urejanja prostora, izobraževanje, ter vzpostavitev institucij in 
njihovo kvalitetno delovanje. Obenem se bo skušalo vzpostaviti tudi aktivno zemljiško politiko ter skozi slednjo 
vplivati na razvoj naselij.

V letu 2005 je prednostna naloga na področju reforme urejanja prostora in zemljiške politike nadaljevati s pripravo 
Programa ukrepov urbane zemljiške politike, v katerem bomo določili podprograme, ukrepe in projekte, ki so 
potrebni za uresničevanje nekaterih temeljnih razvojih ciljev na področju urejanja urbanega prostora. Program 
ukrepov urbane zemljiške politike bo, na podlagi analize dejanskega stanja, predvidoma obsegal naslednje 
inštrumente: načrtovalske, tržne, finančne, fiskalne, posebne pravne in podporne.
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Pripravljeni Program ukrepov urbane zemljiške politike bodo najprej obravnavali strokovnjaki, predstavniki 
gospodarstva in občine. Iz navedene naloge sledi, da je potrebna izmenjava mnenj, stališč, informiranje in 
izobraževanje strokovnjakov na ravni države in na lokalni ravni.

Na podlagi analize programa ukrepov urbane zemljiške politike, se bo v nadaljevanju pripravilo testiranje 
inštrumentov na regionalnih vzorcih, uvajanje pozitivnih rezultatov na podlagi opravljenega vzorčenja na regionalno 
raven, usposabljanje ciljnih skupin strokovnjakov na lokalni ravni za izvajanje inštrumentov, ki izhajajo iz Programa 
ukrepov zemljiške politike, na podlagi dejanskih rezultatov oblikovanje in izvajanje projektov in nalog, ki bodo 
usmerjeni v podporo inštrumentov aktivne urbane zemljiške politike, priprava in izvedba predpisov.

Za presojo, testiranje in uvajanje inštrumentov, ki bodo izhajali iz Programa ukrepov zemljiške politike je potrebno 
vključiti zunanje strokovnjake oz. vzpostaviti tesno sodelovanje z domačimi in tujimi raziskovalnimi institucijami. 
Namen sodelovanja je namreč pridobivanje tujih izkušenj in poznavanje tujih ti. dobrih praks na obravnavanem 
področju. V prihodnosti načrtujemo, da bomo Program ukrepov urbane zemljiške politike izvajali tudi v sodelovanju 
z domačimi in tujimi raziskovalnimi institucijami.

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

cena raziskovalne ure, ki jo določa Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
cene, ki se oblikujejo na trgu

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Reforma urejanja prostora zajema izvajanja novega Zakona o urejanju prostora in novega Zakona o graditvi 
objektov ter izvedbo testnih ali vzorčnih primerov, možnosti predvidenih v podzakonskih predpisih, pripravo in 
izvedbo strateških in operativnih projektov sistema urejanja prostora, izobraževanje, ter vzpostavitev institucij in 
njihovo kvalitetno delovanje. Obenem se bo skušalo vzpostaviti tudi aktivno zemljiško politiko ter skozi slednjo 
vplivati na razvoj naselij.

V letu 2004 je prednostna naloga na področju reforme urejanja prostora in zemljiške politike pripraviti Program 
ukrepov urbane zemljiške politike, v katerem bomo določili podprograme, ukrepe in projekte, ki so potrebni za 
uresničevanje nekaterih temeljnih razvojih ciljev na področju urejanja urbanega prostora. Program ukrepov urbane 
zemljiške politike bo, na podlagi analize dejanskega stanja, predvidoma obsegal naslednje inštrumente: 
načrtovalske, tržne, finančne, fiskalne, posebne pravne in podporne.

4. Planirani indikatorji

vzpostavitev aktivne zemljiške politike in strategije razvoja
- priprava in implementacija področnih podzakonskih aktov
- pripraviti organizacijske rešitve za novo nastale probleme po novih krovnih zakonih 

uvajanje pozitivnih rezultatov na podlagi opravljenega vzorčenja na regionalno raven,
usposobitev ciljnih skupin strokovnjakov na lokalni ravni za izvajanje inštrumentov, ki izhajajo iz Programa 
ukrepov zemljiške politike, 
na podlagi dejanskih rezultatov oblikovanje in izvajanje projektov in nalog, ki bodo usmetjeni v podporo 
inštrumentov aktivne urbane zemljiške politike.

16022505 - Prostorsko načrtovanje

7. Opis podprograma

V okviru podprograma prostorsko načrtovanje se opravljajo strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane 
upravne naloge, ki se nanašajo na razvoj metod in tehnik prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja; 
pomoč, svetovanje in izobraževanje pri prostorskem, urbanističnem in krajinskem načrtovanju pripravljalcev 
prostorskih aktov; oblikovanje temeljnih ciljev in drugih strateških odločitev o nacionalnem prostorskem razvoju; 
priprava strokovnih izhodišč in podlag za pripravo prostorskih aktov in podzakonskih predpisov na področju 
prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, spremljanje stanja v prostoru; sodelovanje v projektih 
urejanja prostora na mednarodnem področju; vzpodbujanje aktivnosti sprejema prostorskih razvojnih projektov mest 
in drugih naselij; vodenja in usmerjanja regionalnega načrtovanja; načrtovanje prostorskih ureditev državnega 
pomena; ugotavljanje usklajenosti in zakonitosti prostorskih aktov lokalnih skupnosti; spodbujanje regionalnega in 
lokalnega prostorskega načrtovanja in prostorski informacijski sistem.

2. Pravne podlage

Zakon o urejanju prostora - ZureP-1,
Zakon o graditvi objektov - ZGO-1
Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih,
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Zakon o kobilami Lipica,
Zakon o Škocjanskem zatoku,

- Zakon o pogojili koncesije za izkoriščanje potenciala Spodnje Save, 
Zakon o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni razvojni cilj razvoja metod in tehnik prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja ter 
priprave strokovnih izhodišč in podlag za pripravo prostorskih aktov in podzakonskih predpisov je doseganje 
želenega stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost države, kvalitetno bivanje, policentrični razvoj omrežja mest 
in drugih naselij v povezavi z učinkovito infrastrukturno opremljenostjo prostora, revitalizacijo urbanih območij, 
vzdržen razvoj podeželskega prostora in pretežno naravnih območij, ohranjanje narave, ter aktivno varstvo kulturne 
dediščine. Zastavljeni cilj bomo dosegali z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljevarstvenih vidikov 
razvoja ter z upoštevanjem mednarodnih smernic na področju prostorskega razvoja.

Na področju načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena je dolgoročni cilj umestitev tras državnih cest, 
energetskih objektov in drugih prostorskih ureditev v prostor ter priprava metodoloških nalog z namenom kvalitetne 
vsebinske razdelave novih oblik in vsebin državnih lokacijskih načrtov.

Na področju ugotavljanja usklajenosti in zakonitosti prostorskih aktov lokalnih skupnosti bo prioritetni dolgoročni 
cilj spodbujanje kvalitetnega strokovnega dela v občinah. Okrepljeno bo strokovno delo Urada pri sodelovanju pri 
pripravi prostorskih aktov lokalnih skupnosti v obliki priporočil, usmeritev in drugih strokovnih gradiv. 
Organizirano bo izobraževanje občinskih strokovnih kadrov in drugih prostorskih načrtovalcev. Aktivnosti bodo 
izvajane tudi v zvezi z izdajanjem in tiskanjem strokovnih publikacij.

Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov za potrebe 
prostorskega načrtovanja ter priprava analiz in sprememb prostora na državni ravni, vključno s sistemom 
spremljanja kazalcev prostorskega planiranja na državni in lokalni ravni z namenom spremljanja stanja, izvajanje 
akcijskega programa e-uprava ter promocija prostorskega načrtovanja na Internetu.

Na področju regionalnega prostorskega planiranja je dolgoročni cilj uveljaviti regionalno prostorsko planiranje v 
okviru celovitega razvojnega načrtovanja na regionalni ravni in vzpostavitev povezave s pripravo in uresničevanjem 
regionalnih razvojnih programov. Nadalje je cilj nadaljevati mednarodno bilateralno sodelovanje s sosednjimi in 
drugimi državami na področju prostorskega planiranja in hkrati skrbeti za razvoj metodoloških podlag na tem 
področju in nivoju.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilji prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja v letu 2005 so aktivnosti v 
zvezi z implementacijo mednarodnih obveznosti in sodelovanje pri mednarodnih strateških prostorskih 
projektih, izvajanjem Strategije prostorskega razvoja Slovenije, izdelavo Poročila o stanju na področju 
urejanja prostora, izdelavo novih pravil Prostorskega reda Slovenije, razvoj metodologij s področja analiz 
razvojnih možnosti dejavnosti v prostoru in študije ranljivosti prostora na strateški ravni kot tudi 
informiranje strokovne in druge javnosti o procesu priprave državnih prostorskih dokumentov.
Na področju ugotavljanja usklajenosti in zakonitosti prostorskih aktov lokalnih skupnosti bo prioritetni 
spodbujanje kvalitetnega strokovnega dela v občinah. Okrepljeno bo strokovno sodelovanje pri pripravi 
prostorskih aktov lokalnih skupnosti v obliki priporočil, usmeritev in drugih strokovnih gradiv. 
Organizirano bo izobraževanje občinskih strokovnih kadrov in drugih prostorskih načrtovalcev. Aktivnosti 
bodo izvajane tudi v zvezi z izdajanjem in tiskanjem strokovnih publikacij.
Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj izpopolnjevanje sistema prostorskih podatkov za 
potrebe prostorskega načrtovanja ter priprava analiz in sprememb prostora na državni ravni, vključno s 
sistemom spremljanja kazalcev prostorskega planiranja na državni in lokalni ravni za potrebe priprave 
poročil o stanju na področju urejanja prostora, izvajanje akcijskega programa e-uprava ter promocija 
prostorskega načrtovanja na Internetu.
Cilj na področju načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena je vodenje postopkov priprave in 
sprejemanja posameznih lokacijskih načrtov v optimalnih možnih rokih.
Med glavne cilje sodi tudi prenos obstoječih prostorskih planskih aktov lokalnih skupnosti v digitalno 
obliko ter vzpostaviti njihove evidence.
Na področju regionalnega prostorskega planiranja je glavni cilj dopolnjevanje metodologij in zasnov 
prostorskega razvoja regij in problemskih območij, nadaljevanje bilateralnega sodelovanja s sosednjimi in 
nekaterimi drugimi evropskimi državami, nadaljevanje implementacije Barcelonske konvencije skozi 
projekt CAMP, katerega rezultat bo regionalna zasnova prostorskega razvoja za območje Južne Primorske 
in potrditev pilotnega pristopa k regionalnemu planiranju v mediteranskem prostoru.
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3022 - Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvedbi nalog ki se nanašajo na razvoj metod in tehnik prostorskega, urbanističnega in 
krajinskega načrtovanja; pomoč, svetovanje in izobraževanje pri prostorskem, urbanističnem in krajinskem 
načrtovanju pripravljavcev prostorskih aktov v sodelovanju z domačimi in tujimi izvedenci (predavanja, seminarji, 
posveti, delavnice itd.).; izdajo strokovnih publikacij in priročnikov; oblikovanje temeljnih ciljev in drugih strateških 
odločitev o nacionalnem prostorskem razvoju; priprava strokovnih izhodišč in podlag za pripravo prostorskih aktov 
in podzakonskih predpisov na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, spremljanje stanja v 
prostoru; sodelovanje v projektih urejanja prostora na mednarodnem področju; bilateralno sodelovanje s sosednjimi 
in drugimi državami z namenom usklajenega urejanja skupnega prostora; vzpodbujanje aktivnosti sprejema 
prostorskih razvojnih projektov mest in drugih naselij; spodbujanje in vodenje priprave regionalnih zasnov na 
problemskih območjih s skupnimi prostorskimi značilnostmi in na fimkcionalno zaokroženih območjih, za katere se 
pripravlja regionalni razvojni program ali skupni razvojni program; načrtovanje prostorskih ureditev državnega 
pomena; ugotavljanje usklajenosti in zakonitosti prostorskih aktov lokalnih skupnosti; spodbujanje regionalnega in 
lokalnega prostorskega načrtovanja; prenos obstoječih prostorskih planskih aktov lokalnih skupnosti v digitalno 
obliko ter vzpostaviti njihove evidence in prostorski informacijski sistem.

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

cena raziskovalne ure, ki jo določa Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
cene, ki se oblikujejo na trgu

16052501 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma

V okviru podprograma »Spodbujanje stanovanjske gradnje« se namenjajo proračunska sredstva za delovanje 
Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada, ki je bil ustanovljen z namenom financiranja nacionalnega 
stanovanjskega programa, za spodbujanje gradnje stanovanj ter za soinvestitorstvo stanovanjske gradnje skupaj z 
občinami.

Sredstva za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada bodo zagotovljena v bilanci B s prodajo 
premoženja Taluma.

V skladu z Zakonom o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, katerega namen je vzpodbujanje dolgoročnega 
varčevanja ter povečanje obsega ugodnega dolgoročnega stanovanjskega kreditiranja, se v proračunu letno 
zagotavljajo sredstva za premije varčevalcem, ki varčujejo v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme. 
Vsakoletne višine sredstev za premije se določajo na podlagi sklenjenih pogodb z varčevalci ter predvidenim novim 
obsegom varčevanja.

Pri izvajanju Stanovanjskega zakona se bodo proračunska sredstva namenjala tudi za nekatere konkretne naloge na 
tem področju in sicer: za enotno računalniško podporo subvencioniranja najemnin, za kritje dela neprofitnih 
najemnin občinam za denacionalizirana stanovanja, za izdelavo študij potrebnih za nadaljnjo vodenje stanovanjske 
politike ter za pripravo in izvajanje podzakonskih aktov na tem področju.

Skladno z Zakonom o nepremičninskem posredovanju je v pristojnosti države tudi izdaja in odvzem licenc za 
opravljanje poslov posredovanja, vodenje imenika nepremičninskih posrednikov ter vzpostavitev, vodenje in 
vzdrževanje javnih evidenc o posredovanju v prometu z nepremičninami.

2. Pravne podlage

Stanovanjski zakon (Uradni list RS št 18/91,21/94,23/96 in 1/00),
novi Stanovanjski zakon, (Uradni list št. 69/03), 
podzakonski akti sprejeti na podlagi stanovanjskega zakona, 
Nacionalni stanovanjski program (Uradni list RS št 43/00), 
Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Uradni list RS št. 86/00), 
Zakon o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS št. 42/03).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Glavni cilji stanovanjske politike so izvajanje Stanovanjskega zakona in sprejetih podzakonskih aktov, pospešena in 
zadostna gradnja neprofitnih najemnih stanovanj, spodbujanje občanov k dolgoročnemu varčevanju za lastno 
reševanje stanovanjskih vprašanj, reševanje stanovanjskih vprašanj najemnikov, ki bivajo v denacionaliziranih 
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stanovanjih ter oblikovanje neprofitne najemnine v takšni višini, ki bo pokrivala vse dejanske stroške v zvezi z 
vzdrževanjem in nadomestitvijo stanovanja po izteku življenjske dobe.

Cilji nepremičninske politike države pa so varstvo potrošnikov pri prometu z nepremičninami, razvoj 
nepremičninske stroke ter vzpostavitev javnih evidenc na tem področju.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

izvajanje Stanovanjskega zakona, 
priprava in izvajanje podzakonskih aktov, 
priprava študij, raziskav, projektov iz obravnavanega področja, 
lastno reševanje stanovanjskega vprašanja občanov z višjimi dohodki ter zadovoljiv obseg gradnje 
neprofitnih naj emnih stanovanj, ,
zagotavljanje subvencij najemnikom, upravičenim do pomoči pri plačilu najemnine,
na nepremičninskem področju pa se zagotavlja večje varstvo kupcev nepremičnin, javne evidence o 
prometu z nepremičninami, potrebne za različne politike države ter večja strokovnost nepremičninskih 
posrednikov.

6743 - Premiranje varčevalnih vlog

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakonska podlaga: Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (Ur.l.RS št. 86/00)

Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi predvideva lemo odobravanje premij za varčevalce, ki varčujejo v 
navedeni shemi, kar se posledično odraža tudi v predlogu proračuna za obdobje 2004-2005. V shemo je bilo do 
poletja leta 2003 vključenih 83.000 varčevalnih pogodb. V predlogu proračuna za leti 2004 in 2005 so zajeta 
potrebna sredstva ob predpostavki, da bi bilo število varčevalcev v okviru NSVS le nekoliko povečano in sicer za 
dodatnih 11.000 varčevalcev.

Zakonska podlaga: Stanovanjski zakon, 80. člen (Uradni list RS št. 18/91 in nasi.),

Nacionalni stanovanjski program (Uradni list RS št. 43/00), Zakon o javnih skladih.

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

količina varčevalnih pogodb

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi predvideva letno odobravanje premij za varčevalce, ki varčujejo v 
navedeni shemi, kar se posledično odraža tudi v predlogu proračuna za obdobje 2004-2005. V shemo je bilo do 
poletja leta 2003 vključenih 83.000 varčevalnih pogodb. V predlogu proračuna za leti 2004 in 2005 so zajeta 
potrebna sredstva ob predpostavki, da bi bilo število varčevalcev v okviru NSVS le nekoliko povečano in sicer za 
dodatnih 11.000 varčevalcev.

4. Planirani indikatorji

lastno reševanje stanovanjskega vprašanja občanov z višjimi dohodki ter zadovoljiv obseg gradnje 
neprofitnih najemnih stanovanj, 
zagotavljanje subvencij najemnikom, upravičenim do pomoči pri plačilu najemnine.

2966 - Stanovanjska dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje politike neprofitnih najemnin, najavljene z novim Stanovanjskim zakonom zahteva tudi dopolnjen sistem 
subvencioniranja najemnin. Glede na strokovno zahtevnost tega projekta pa je potrebno na ravni države zagotoviti 
enoten računalniški program v podporo izvajanja subvencioniranja najemnin.

V prehodnem obdobju to je polletja leta 2005, pa je potrebno zagotoviti izvajanje dosedanjega sistema obračuna 
neprofitnih najemnin, ki na ravni države zahteva povračilo občinam za stroške kapitala, ki jih občine zalagajo 
lastnikom denacionaliziranih stanovanj, zasedenih z najemniki - prejšnjimi imetniki stanovanjske pravice.

Oblikovanje in spremljanje stanovanjske politike zahteva trajno strokovno podporo področju tudi prek posameznih 
strokovnih študij zlasti na področjih, ki zadevajo strategijo gradnje stanovanj, sodobne zasnove stanovanjskih 
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tlorisov, zlasti pa oceno izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa, vključno z morebitnimi spremembami in 
dopolnitvami programa.

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

cena raziskovalne ure, ki jo določa Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
cene, ki se oblikujejo na trgu

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izvajanje politike neprofitnih najemnin, najavljene z novim Stanovanjskim zakonom zahteva tudi dopolnjen sistem 
subvencioniranja najemnin. Glede na strokovno zahtevnost tega projekta pa je potrebno na ravni države zagotoviti 
enoten računalniški program v podporo izvajanja subvencioniranja najemnin.

V prehodnem obdobju to je polletja leta 2005, pa je potrebno zagotoviti izvajanje dosedanjega sistema obračuna 
neprofitnih najemnin, ki na ravni države zahteva povračilo občinam za stroške kapitala, ki jih občine zalagajo 
lastnikom denacionaliziranih stanovanj, zasedenih z najemniki - prejšnjimi imetniki stanovanjske pravice.

Oblikovanje in spremljanje stanovanjske politike zahteva trajno strokovno podporo področju tudi prek posameznih 
strokovnih študij zlasti na področjih, ki zadevajo strategijo gradnje stanovanj, sodobne zasnove stanovanjskih 
tlorisov, zlasti pa oceno izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa, vključno z morebitnimi spremembami in 
dopolnitvami programa.

4. Planirani indikatorji

izvajanje Stanovanjskega zakona,
priprava in izvajanje podzakonskih aktov, 
izboljšanje stanovanjske politike.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

12012503 - Prestrukturiranje energetike

1. Pravne podlage

Zakonska podlaga: Energetski zakon (Uradni list RS št. 79/99 in 8/00) v členih 4,26,122,125.

3942 - Dokapitalizacija v javna podjetja - energetika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Programa reševanja nasedlih investicij v podjetjih proizvodnje električne energije v Republiki Sloveniji 
se je Vlada R Slovenije na 33. redni seji 31.7. 2003 seznanila z vlogami, metodologijo, kriteriji in izborom 
izvajalcev dejavnosti proizvodnje električne energije, ki imajo pravico do pomoči pri reševanju nasedlih investicij.

Na tej osnovi je Vlada R Slovenije izdala odlok o programu reševanja nasedlih investicij v podjetjih proizvodnje 
električne energije.

Vsebina odloka opredeljuje upravičence in višino državne pomoči. Namenska sredstev se dodelijo TE Šoštanju za 
namene odplačila kreditnih obveznosti zaradi reprogramov in tržno prilagoditev cene goriva (lignita) do višine 21,8 
mlrd SIT.

TE Trbovlje je upravičeno do 3(2 mlrd SIT za namene odplačila kreditnih obveznosti in kritja stroškov zapiranja 
(razgradnja plinskega dela elektrarne),

ELES-GEN za prevzete kreditne obveznosti NE Krško oz namene, določene z Zakonom o poroštvih za kredite, 
najete za refinanciranje kreditov podjetij elektrogospodarstva - ostaja instrument državne pomoči, ki izhaja iz 
državnih poroštev.

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

Višina denarnih nadomestil izhaja iz izračunov na osnovi metodologije, ki je bila uporabljena za izračun nasedlih 
investicij. Poleg normativov iz metodologije so bili upoštevani tudi dodatni ukrepi Vlade iz maja 2001 (32.seja), ki 
so bili zavezujoči za vsa podjetja. Cilj izvajanja ukrepov je bil vezan na zniževanje obsega nasedlih investicij, kot 
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posledice prehoda iz reguliranih na tržne pogoje poslovanja. Upoštevajoč vse kriterije (EZ, sklepe Vlade, 
metodologijo, in regulativa za dodeljevanje državnih pomoči) in specifičnosti posameznega podjetja so za državno 
pomoč upravičena zgoraj navedena podjetja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vsebina izdanega odloka vsebuje upravičence -podjetja in namembnost uporabe predvidenih sredstev. V njem še 
niso opredeljeni posamezni projekti. Navedena podjetja morajo resornemu ministrstvu (MOPE) predložiti :

analize poslovanja za zadnja tri leta,
program izvedenih in načrtovanih aktivnosti v zvezi z racionalizacijo poslovanja in zniževanjem stroškov. 
Opredeliti način uporabe sredstev

4. Planirani indikatorji

Program reševanja nasedlih investicij ne opredeljuje posebnih indikatorjev z namenom merjenja uspešnosti. 
Osnovni cilj pri izvajanju programa je podrejen končni prilagoditvi podjetij na tržne pogoje gospodaijenja in 
omogočiti podjetjem dolgoročno rentabilno poslovanje. Na osnovi določil EZ imajo podjetja pravico do pomoči 
razbremenitvi tistih bremen, ki so rezultat odločitev v preteklosti in podjetje samo nanje ni moglo vplivati.

Natančnejše opredelitve in merila bo vsebovala (kot predvideva odlok) pogodba med upravičencem in Ministrstvom 
za okolje prostor in energijo, kjer bo določeno:

višina in dinamika zagotavljanja sredstev- glede na razpoložljive vire, 
obveznosti upravičenca za nadaljnjo zniževanje stroškov in racionalizacijo, 
obveznost poročanja o porabi sredstev,
način, na katerega MOPE spremlja izvajanje individualnega programa,
posledice neizpolnjenih obveznosti,

16052501 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

6913 - Stanovanjski sklad - priliv Talum

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada bodo zagotovljena iz kupnin od kapitalskih 
naložb v Talumu d.d..

A - Bilanca odhodkov

16022503 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

1. Opis podprograma

Geodetska uprava Republike Slovenije zagotavlja uradne podatke v zbirkah geodetskih podatkov in geodetske 
izdelke na področju osnovnega geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, državne meje, uradne razdelitve 
prostora oziroma zemljišč ter topografskega sistema. Razvojne in strokovno tehnične naloge, ki so določene v 
letnem programu državne geodetske službe izvaja Geodetski inštitut Slovenije.

Ključne naloge Geodetske uprave Republike Slovenije na področju geodetskih evidenc so izvajanje razvojnih nalog, 
pripravljanje predpisov, mednarodne obveznosti, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, 
posredovanje podatkov, izobraževanje in usposabljanje delavcev geodetske uprave in geodetskih podjetij, ki imajo 
dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev.

2. Pravne podlage

Zakon o geodetski dejavnosti (Ur.l. RS, št. 8/00 in 110/02-ZGO-1)
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Ur.l. RS, št. 52/00 in 87/02 - SPZ)
Zakon o zemljiškem katastru (Ur.l. SRS, št 16/74,42/86 in 52/00 - ZENDMPE)
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Zakon o temeljni geodetski izmeri (Ur.l. SRS, št 16/74)
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur.l. SRS, št 5/80)
Zakon o urejanju prostora (Ur. 1. RS, št 110/02)
Zakon o graditvi objektov (Ur. 1. RS, št 110/02)
Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov (Ur.l. RS, št. 113/00)
Pravilnik o geodetski izkaznici, postopku za njeno izdajo in načinu uporabe (Ur.l. RS, št. 113/00)
Pravilnik o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja 
slovenskega jezika (Ur.l. RS, št. 105/00)
Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke (Ur.l. RS, št 99/00)
Pravilnik o pogojih, ki se nanašajo na prostore in tehnično opremo geodetskega podjetja (Ur.l. RS, št 67/00) 
Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za geodetskega inšpektorja (Ur.l. RS, št 55/00) 
Uredba o določitvi območnih geodetskih uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih območij in sedežev 
(Ur.l. RS, št. 49/00)
Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v 
Geodetski inštitut Slovenije (Ur.l. RS, št 84/00)
Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov (Ur.l. RS, št. 60/2002)
Pravilnik o evidenci državne meje (Ur.l. RS, št. 21/01)
Pravilnik o vpisih v kataster stavb (Ur.l. RS, št. 15/02)
Uredba o vpisu upravljavcev nepremičnin v državni lasti v zemljiški kataster in kataster stavb (Ur.l. RS, št. 20/02) 
Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in 
prostorskih enot (Ur.l. RS, št. 74/2002)
Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin (Ur.l. RS, št. 7/2003)
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot (Ur.l. RS, št. 71/2003)
Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel (Ur.l. SRS, št 2/76)'
Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Ur.l. SRS, št. 28/79)
Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Ur.l. SRS, št. 41/82)
Navodilo o uvedbi novih katastrskih kultur v zemljiško katastrski operat (Ur.l. SRS, št. 35/83)
Navodilo o preoštevilčbi stavbnih parcel v zemljiškem katastru (Ur.L SRS, št. 15/84)
Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel (Ur.l. SRS, št. 36/84)
Navodilo o prevedbi starih imen rabe zemljišč v kategorije po nomenklaturi pravilnika o vodenju vrst rabe zemljišč 
(Ur.l. SRS, št 1/89)
Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ur.l. RS, št 57/99)
Pravilnik o tehničnih predpisih za izdelavo izvirnikov načrtov in za določanje površin parcel pri izmeritvi zemljišč 
(Ur.l. SFRJ, št. 8/70)
Pravilnik o uporabi Gauß-Krügeijeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v merilu 1:25000 in 
razdelitev na liste (Ur.l. RS, št. 36/98)
Navodilo o tekočem usklajevanju temeljnih topografskih načrtov meril 1:5000 in 1:10000 (Ur.l. SRS, št. 30/83) 
Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte (Ur.l. SRS, št 29/82)
Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk (Ur.l. SRS, št. 18/81)
Odredba o pisavi zemljepisnih imen v načrtih in kartah na narodnostno mešanih območjih v SR Sloveniji (Ur.l. 
SRS, št. 11/80)
Navodilo o arhiviranju in razmnoževanju v zmanjšanem formatu podatkov temeljne geodetske izmere (Ur.l. SRS, št. 
3/76)
Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav (Ur.l. SRS, št. 25/76)
Pravilnik o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Ur.l. SRS, št. 11/80)

3. Dolgoročni cilji podprograma

S podprogramom urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc se zagotavljajo z rednim vzdrževanjem ažurni 
podatki o prostoru in nepremičninah; z vsebinsko izboljšavo in dopolnitvami ter tehnološko prenovo pa bo 
dolgoročno zagotovljeno učinkovito vodenje in vzdrževanje vseh geodetskih podatkov. Urejene zbirke geodetskih 
podatkov bodo omogočale izvajanje storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in na nepremičninah, 
izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin, podporo urejanju prostora, izvajanjem zemljiške in stanovanjske 
politike, omogočale učinkovito upravljanje z nepremičninami ipd. Urejene in med seboj povezljive geodetske zbirke 
bodo omogočile vzpostavitev celovitega nepremičninskega sistema ter prostorske podatkovne infrastrukture,ki bosta 
primerljiva in povezljiva z evropskimi sistemi in rešitvami.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o nepremičninah, 
izboljšati kakovost podatkov o nepremičninah, 
vzpostavitev in delovanje službe za množično vrednotenje nepremičnin, 
izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na lokalni ravni s predhodno vzpostavitvijo 
enotne topografske baze,
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izdelava in vzdrževanje državnih kart
okrepiti pomen, vlogo in razpoznavnost geodezije,
zagotoviti primerljivost in usklajenost institucionalnih, zakonodajnih in vsebinskih rešitev z zahtevami 
Evropske zveze, 
vzdrževanje in obnova mejnikov na državni meji z Italijo; Avstrijo in Madžarsko 
zagotovitev geodetskih podlag za določitev, označitev in izmero državne meje z Republiko Hrvaško, 
vzpostavitev mreže stalnih GPS postaj in delovanje GPS službe,

- postavitev novih in obnova obstoječih geodetskih točk, 
vzdrževanje programskih aplikacij za vodenje, vzdrževanje in izdajanje geodetskih zbirk podatkov, 
informiranje javnosti o delovanju državne geodetske službe, 
priprava predpisov na področju osnovnega geodetskega sistema, topografije in kartografije.

3029 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri planiranju sredstev za plače so upoštevane zaposlitve, ki bodo realizirane na dan 30.6.2004. Sredstva so. 
namenjena pokrivanju stroškov osnovnih plač, dodatkov, regresa za letni dopust, povračila stroškov prehrane in 
prevoza, delovne uspešnosti, nadurnega dela, jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostnih pomoči, prispevkov, 
izdatkov za izobraževanje in davka na izplačane plače in drugim izdatkom zaposlenih. Na proračunski postavki so 
planirana tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

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

Izračuni predloga pravic porabe temeljijo na podpisanem Dogovoru o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter 
višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 in Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, 
upoštevajoč temeljna ekonomska izhodišča in makrofiskalne okvire za obdobje 2004-2007 ter pripravljen program 
racionalizacije-Predlog pravic porabe za premije KDPZ je določen skladno s prilogo k Aneksu h kolektivni pogodbi 
za negospodarske dejavnosti, upoštevajoč višino skupne pokojninske premije za posameznega javnega uslužbenca 
glede na delovno dobo na dan 1.8.2003.

3353 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje pogojev za delovanje in poslovanje Geodetske uprave Republike Slovenije.

Permanentno izvajanje izobraževanja zaposlenih, povezano z njihovimi rednimi nalogami na področju vodenja in 
vzdrževanja nepremičninskih evidenc, osnovnega geodetskega sistema, kartografije, posredovanja podatkov, 
informatike in vrednotenja nepremičnin ter izvedba tudi posameznih specializiranih izobraževanj, povezanih s 
projekti, ki se v posameznem časovnem obdobju izvajajo v okviru Geodetske uprave Republike Slovenije.

V okviru proračunske postavke se zagotavlja delovanje informacijskih sistemov za potrebe izvajanja poslovnih 
procesov znotraj Geodetske uprave, s strankami in v povezavi z drugimi institucijami. Izvaja se vzdrževanje 
osnovne informacijske infrastrukture, kar zajema strojno opremo centralnih strežnikov, lokalnih omrežij, namizne 
računalniške opreme, sistemsko komunikacijsko opremo, licence sistemov za vodenje baz podatkov, licence za 
razvojna ter namizna programska orodja. Poleg tega se zagotavlja sistemsko pomoč za 47 dislociranih lokacij in 
osnovno uporabniško podporo za 600 uporabnikov.

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

Podatki o prostorih in osnovnih sredstvih, ki jih uporablja za svoje delovanje Geodetska uprava Republike 
Slovenije, Program dela državne geodetske službe za leti 2004 in 2005, število upravnih postopkov glede na trend v 
zadnjih letih, ki imajo za posledico bistveno povečanje stroškov poštnih storitev (v letu 2000 29,4 mio sit, v letu 
2003 68,0 mio sit). Izhodišča za načrtovanje dejavnosti v okviru postavke so potrebe izkazane v rednih nalogah in 
projektih (uprave, ministrstva, vlade), za katera je potrebno zagotavljati delovanje informacijsko komunikacijske 
tehnologije in posameznih informacijskih podsistemov. Praktično celoma dejavnost v Geodetski upravi je 
informatizirana in odvisna od delovanja informacijske tehnologije. Podatki o geoidu, prostoru in nepremičninah so 
osnovni državni registri in jih v svojih informacijskih sistemih uporabljajo različne državne in privarne institucije. 
Osnovni kazalci za izračun predloga so število delovnih mest, število dislociranih organizacijskih enot, realna 
uporabna doba opreme, količina podatkov v informacijskem toku, predvidena varnost in zanesljivost delovanja 
informacijskih podsistemov ter minimalni potrebni nivo nudenja podpore uporabnikom in strankam.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

najem in vzdrževanje poslovnih prostorov in ostale opreme (fotokopirnih strojev, faksimile naprav, kopirnih 
strojev...),
službena potovanja v domovini in tujini,
kilometrine ter stroški, povezani z rednim in dopolnilnim ( za izvajanje Zakona o evidentiranju nepremičnin 
in za potrebe informatike) izobraževanjem uslužbencev,
nakup tiska strokovne literature potrebne za spremljanje strokovnih novosti s področja geodezije, prava, 
finančnega in drugih področij, 
organizacija in udeležba na strokovnih seminarjih in delavnicah.

4. Planirani indikatorji

Realizacija in primerjava materialnih stroškov po primerljivih enotah (uslužbenec, pisarna...), realizacija programa 
izobraževanj, povečanja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja Geodetske uprave Republike Slovenije.

7811 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicije v novo in obnova obstoječe opreme za opravljanje dejavnosti Geodetske uprave Republike Slovenije 
(fotokopirni stroji, telefonske centrale, omare za shranjevanje kart, načrtov in arhivskega gradiva, naprave za 
uravnavanje vlažnosti in temperature zraka, obnova voznega parka, minimalno vzdrževanje stavb, ki so v lasti 
Republike Slovenije, informatizacija splošnega značaja v obliki strojne in programske opreme za podporo delovanja 
celotnega sistema...)

V okviru investicijskih sredstev se zagotavlja nakup in investicijsko vzdrževanje lokalne in centralne računalniške in 
komunikacijske opreme (osebni računalniki, strežniki, tiskalniki, risalniki, sistemi za arhiviranje podatkov, aktivna 
mrežna oprema, manjše dopolnitve opreme...), nakup licenc in sistemskih ter drugih programskih orodij.

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

Načrt nabav opreme in osnovnih sredstev

3. Planirani indikatorji

Realizacija sklenjenih pogodb.

V okviru investicijskih nabav bo izvedena primerjava med planom in realizacijo, pri zagotavljanju delovanja 
informacijskih podsistemov pa bo ocenjena kakovost izvedbe glede na število in čas izpadov (razpoložljivost 
sistemov), število posegov in čas reševanja pri posameznih posegih v okviru podpore.

1812 - Članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Geodetska uprava Republike Slovenije je članica evropskih združenj uradnih geodetskih ustanov s področja 
geodezije in kartografije - EuroGeographics in združenja na področju upravljanja z nepremičninami UN/ECE 
Working Party on Land Administration. Planirana sredstva so potrebna za plačilo članarin v mednarodnih 
združenjih, ki vključujejo izvajanje evropskih geodetskih projektov, strokovno-tehnično podporo državam bivše 
Jugoslavije ter plačilo kotizacij za udeležbo pri delu v drugih mednarodnih strokovnih združenji.

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

Članarine in sredstva za aktivno sodelovanje v mednarodnih strokovnih združenjih so določene v skladu s pravili in 
programi mednarodnih organizacij.

Program dela državne geodetske službe za leti 2004 in 2005 (Vlada Republike Slovenije štev: 450-02/2001-3, 
20.02.2003)

3. Planirani indikatorji

Uspešno delovanje v mednarodnih strokovnih združenjih.
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3125 - Evidentiranje nepremičnin

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicije v novo in obnova obstoječe opreme za opravljanje dejavnosti Geodetske uprave Republike Slovenije 
(fotokopirni stroji, telefonske centrale, omare za shranjevanje kart, načrtov in arhivskega gradiva, naprave za 
uravnavanje vlažnosti in temperature zraka, obnova voznega parka, minimalno vzdrževanje stavb, ki so v lasti 
Republike Slovenije...)

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

Načrt nabav opreme in osnovnih sredstev

3. Planirani indikatorji

Realizacija sklenjenih pogodb.

3090 - Geodezija, topografija in kartografija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

a) Osnovni geodetski sistem obsega vodenje, vzdrževanje in razvoj državnega koordinatnega sistema ter 
zagotavljanje matematične podlage in drugih pogojev za določitev lokacije v prostoru z geodetsko ali manjšo 
natančnostjo.

b) Državni topografsko-kartografski sistem obsega vzpostavitev in vzdrževanje topografskih in kartografskih 
podatkov in izdelkov (posnetki cikličnega aerosnemanja, ortofoto, državne karte, standardne geodetske podlage, 
zemljepisna imena, modeli reliefa, topografske baze...).

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

Program dela državne geodetske službe za leti 2004 in 2005
Projekt postavitve državnega omrežja stalnih GPS postaj
Projekt vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja državnih topografskih kart

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

a) Delovanje službe za GPS. Služba deluje kot lokalni operativni center v evropski mreži permanentnih postaj in 
kot nacionalni center za zbiranje, obdelavo in razpošiljanje GPS-podatkov. Skrbi za nemoteno delovanje in 
posodabljanje omrežje permanentnih GPS postaj osnovne državne mreže, distribucijo podatkov uporabnikom 
ter podatkovnemu centru omrežja evropskih permanentni postaj ter skrbi za izobraževanje in promocijo uporabe 
GPS tehnologije.

Projekt prehoda na nov državni koordinatni sistem. Državni koordinatni sistem ne ustreza sodobnim zahtevam, 
zato ga je potrebno posodobiti in določiti metode in postopke prehoda na enotni koordinatni sistem ESRS 
(European Spatial Reference System) in vzdrževanje le tega. Projekt prehoda na nov koordinatni sistem v 
Sloveniji bo opredelil tehnološke parametre, ki vplivajo na temeljne geodetske mreže in njihovo prilagoditev 
novi matematični osnovi. Nadaljevale se bodo aktivnosti dopolnjevanja baze geodetskih točk z vključitvijo 
geodinamičnih in gravimetričnih točk. Vzpostavitev enotnega prostorskega koordinatnega sistema zahteva tudi 
operativne sanacije in zgostitve horizontalnih in višinskih mrež (nakup, vzdrževanje in servisiranje geodetskih 
inštrumentov, zagotovitev pogojev za delo na terenu: terenska delovna oprema, zdravniški pregledi, preventivna 
zaščita...).

b) Ciklično aerosnemanje je stalna naloga, ki se izvaja letno z načrtom posneti letno tretjino Slovenije 
(razpoložljiva sredstva omogočajo 5 letni ciklus). S cikličnim aerosnemanjem se zagotavlja podatke za 
fotogrametrična, kartografska in topografska dela (izdelava ortofotov, zajem podatkov v topografske baze, 
reambulacija kart).

Ortofoto. Za zagotavljanje najbolj ažurnega in najpodrobnejšega homogenega prikaza prostora države se 
izdelujejo ortofoti. Predvidoma naj bi se ortofoti izdelovali v šestletnem ciklu.

Državne karte. V letih 1999 do 2005 poteka izdelava državne topografske karte merila 1 : 50 000. Izdelane 
pregledne karte Slovenije meril 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 750 000 in 1 : 1 000 000 bodo redno vzdrževane. 
Začeta bo priprava podatkov za evropsko kartografsko bazo za raven natančnosti 1 : 250 000 
(EuroRegionalMap).
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Topografska baza. Topografska baza TOPO 25 je že vzpostavljena za raven natančnosti 1 : 25 000 in se redno 
vzdržuje. Za raven natančnosti 1: 5000 se vzpostavlja topografska baza TOPO 5. Od skupno 3260 listov 1:5000 
je izdelanih 450 listov. Na podlagi TOPO 5 se izdelujejo geodetske podlage za prikaz prostorskih planskih 
aktov. V povezavi s topografsko bazo se vodi register zemljepisnih imen, potekajo aktivnosti standardizacije 
zemljepisnih imen ter izdelava modela višin.

Predpisi. Na podlagi analize obstoječih predpisov bodo pripravljeni predlogi novih predpisov za topografsko- 
kartografski sistem in osnovni geodetski sistem.

4. Planirani indikatorji

redna operativna distribucija GPS signala in povezavo z evropskim permanentnim centrom; 
postavitev dveh permanentnih GPS postaj;
vzdrževana baza geodetskih točk, ki bo zagotavljala izvajanje geodetskih del in storitev; 
izdelanih zadnjih 6 listov državne topografske karte 1 : 50 000;
redno vzdrževanje državnih preglednih kart;
nadaljevanje standardizacije zemljepisnih imen z urejanjem podatkov za merila 1 : 5000 in 1:25 000; 
podatki modela višin bodo vključeni v topografsko bazo;
v merilu 1 : 17 500 bo posneto slikovno gradivo za približno 1/3 površine Slovenije; 
izdelanih bo 600 ortofotov;

- zajem podatkov za topografsko bazo TOPO 5 in izdelava geodetskih podlag na osnovi TOPO 5 za 370 
listov merila 1: 5000;
začeti bodo postopki sprejema predpisov na področju topografsko-kartografskega sistema in osnovnega 
geodetskega sistema.

3130 - Posredovanje podatkov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdajanje geodetskih podatkov omogoča uporabnikom pridobitev in ustrezno uporabo geodetskih podatkov in 
storitev. Pripraviti in vzdrževati je treba geodetske podatke v obliki, primerni za izdajanje, izdelati in zagotoviti 
delovanje različnih načinov dostopa do teh podatkov ter vzpostaviti sisteme za podporo uporabnikom - zagotoviti 
informacije v zvezi z razpoložljivostjo, kakovostjo, natančnostjo, dostopnostjo geodetskih podatkov in pogoji 
njihove uporabe.

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

Program dela državne geodetske službe za leti 2004 in 2005

Izdajanje podatkov in podpora uporabnikom je stalna aktivnost geodetske uprave, katere stroški se stalno 
povečujejo, saj se povečuje tudi število izdanih podatkov ob vedno večjem deležu uporabnikov, ki ne plačajo 
vrednosti izdajanja geodetskih podatkov (neposredni uporabniki državnega proračuna).

Geodetske podatkovne zbirke so vse bolj urejene in ažurne, zato se uporaba geodetskih podatkov nenehno povečuje. 
Geodetska uprava je tudi z namenom, da zagotovi kakovosten, varen in ekonomičen dostop do geodetskih podatkov 
ter omogoči izvajanje 139. člena Zakona o upravnem postopku, začela z vzpostavljanjem sistema za distribucijo 
podatkov, ki temelji na:

podatkovnih zbirkah, namenjenih izdajanju in so locirane na Centru vlade za informatiko
posebnih vmesnikih in servisih za dostop do baz podatkov ter
programskih rešitvah za različne storitve v zvezi s podatki (naročanje in priprava potrdil, dostopi in 
vpogledi v podatke, izdajanje podatkov na različnih lokacijah, info točke, elektronsko naročanje in izdajanje 
podatkov, informacije o podatkih).

Razvoj, dokončna vzpostavitev sistema ter zagotavljanje njegovega delovanja, bodo zahtevali v naslednjih nekaj 
letih povečana finančna sredstva. Po vzpostavitvi sistema bodo potrebna sredstva za njegovo vzdrževanje in 
ustrezno povečevanje kapacitet glede na naraščajoče število uporabnikov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Promocija geodetske službe. S promocijo geodetske službe Geodetska uprava Republike Slovenije zagotavlja 
seznanitev širše javnosti s pomenom, delovanjem in vlogo geodetske dejavnosti ter zagotavlja in krepi nacionalni 
kulturni in znanstveni pomen stroke. Uporabniki bodo informirani o možnostih, ki jih ponuja stroka s svojimi 
zbirkami podatkov preko publikacij, spletnih strani in udeležbe na konferencah in razstavah.
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Izdajanje podatkov. Za namen izdajanja podatkov bo vzdrževan in dopolnjen sistem hranjenja geodetskih podatkov 
in sistem za distribucijo podatkov. Enotno distribucijsko okolje - distribucijske baze, sistemski servisi, podpora 
storitvam - bo omogočalo enotno izdajanje podatkov v različnih oblikah in na različne načine.

Razvoj in prenova sistema za izdajanje podatkov. Za posredovanje podatkov iz geodetskih zbirk uporabnikom bo 
Geodetska uprava na podlagi izdelanega Koncepta elektronskega dostopa do prostorskih podatkov in študijo 
izdelava modela posredovanja geodetskih podatkov upoštevajoč Strategijo e-poslovanja v državni upravi 
nadaljevala z vzpostavitvijo elektronskega dostopa do geodetskih podatkov in vzpostavitvijo sistema za njihovo 
naročanje in posredovanje preko interneta.

4. Planirani indikatorji

hitro in učinkovito izdajanje podatkov,
zagotovljeno neprekinjeno delovanja portala, ki omogoča vpogled v podatke, pregledovanje metapodatkov, 
enostavno in učinkovito naročanje podatkov in izdelkov, ter učinkovito informiranje uporabnikov o 
podatkih in storitvah Geodetske uprave, 
izdelani katalogi in druga informativna gradiva v zvezi s podatki, tisk kart in izdajanje publikacij.

5775 - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru petletnega medresorskega Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin, v katerega so vključeni 
Ministrstvo za finance, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
- Geodetska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za pravosodje ter Vrhovno sodišče Republike Slovenije, bodo 
vzpostavljeni oziroma posodobljeni podatki o nepremičninah, pripravljeni predpisi in izdelane metodološke in 
informacijske rešitve, ki bodo omogočile celovito in usklajeno delovanje nepremičninskega sistema ter omogočena 
nadgradnja v skladu z dejanskimi potrebami države in posameznih uporabnikov.

V Projektu posodobitve evidentiranja nepremičnin bo v okviru aktivnosti, ki jih pokriva Geodetska uprava 
Republike Slovenije zaključen projekt informacijske prenove nepremičninskih evidenc ter sprotno vzdrževani 
potrebni mehanizmi za delovanje projektne organizacije, načrtovanje in operativno vodenje posameznih aktivnosti, 
finančno poslovanje projekta, ustrezno poročanje o poteku projekta ter koordinirane in izvedene aktivnosti za 
zaključek projekta.

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

Izhodišče za pripravo projekta predstavlja osnovni koncept posodobitve evidentiranja nepremičnin, ki ga je leta 
1998 sprejela Vlada Republike Slovenije. Predlog pravic porabe finančnih sredstev za petletni Projekt posodobitve 
evidentiranja nepremičnin temelji na Sporazumu o najemu posojila za projekt, ki je bil v Državnem zboru Republike 
Slovenije ratificiran z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o posojilu (Projekt za posodobitev evidentiranja 
nepremičnin) med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (Uradni list RS, št 31/1999- 
mednarodne pogodbe).

Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin bo zaključen v letu 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt informacijske prenove nepremičninskih evidenc

Z vzpostavitvijo novih informacijskih rešitev na področju zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih 
enot bo omogočeno sodobno vodenje, vzdrževanje in povezovanje z ostalimi nepremičninskimi evidencami, ki jih 
vzpostavljajo, vodijo in vzdržujejo ostali vladni resoiji (ministrstvo za finance, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano,...) ter Vrhovno sodišče republike Slovenije (zemljiška knjiga).

Projekt podpora koordinaciji projekta in strateške študije

Sprotno bodo vzdrževani in nadgrajevani potrebni mehanizme za delovanje projektne organizacije, načrtovanje 
posameznih aktivnosti ter njihovo operativno vodenje, finančno poslovanje projekta, ustrezno poročanje o poteku 
projekta ter mehanizme za uspešno realizacijo zastavljenih projektnih ciljev in uspešen zaključek projekta.

4. Planirani indikatorji

Zaključena informacijska prenova nepremičninskih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije, ki bo 
omogočala sodobno vodenje, vzdrževanje in povezovanje z ostalimi nepremičninskimi evidencami.
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Uspešna, in učinkovita koordinacija Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin v smeri zastavljenih 
ciljev ter zaključek projekta.

A - Bilanca odhodkov

15032501 - Nadzor in kontrola sevanj

3031 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri planiranju sredstev za plače so upoštevane zaposlitve, ki bodo realizirane na dan 30.6.2004. Sredstva so 
namenjena pokrivanju stroškov osnovnih plač, dodatkov, regresa za letni dopust, povračila stroškov prehrane in 
prevoza, delovne uspešnosti, nadurnega dela, jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostnih pomoči, prispevkov, 
izdatkov za izobraževanje in davka na izplačane plače in drugim izdatkom zaposlenih. Na proračunski postavki so 
planirana tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

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

Izračuni predloga pravic porabe temeljijo na podpisanem Dogovoru o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter 
višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 in Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, 
upoštevajoč temeljna ekonomska izhodišča in makrofiskalne okvire za obdobje 2004-2007 ter pripravljen program 
racionalizacije.

Predlog pravic porabe je za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih določen skladno 
s prilogo k Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, upoštevajoč višino skupne pokojninske 
premije za posameznega javnega uslužbenca glede na delovno dobo na dan 1.8.2003.

3355 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri sredstvih v predlagani višini je upoštevano dejstvo, da se je URSJV v letu 2002 preselila v nove poslovne 
prostore, ter so tako v tej proračunski postavki vključeni tekoči stroški vzdrževanja in najema. Dodatni stroški zaradi 
novo prevzetih obveznosti URSJV v letu 2005 so podlaga za planiranje potrebnih sredstev na tej proračunski 
postavki.

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

Sredstva so izračunana tako, da bodo omogočala normalno poslovanje URSJV.

7821 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in nadaljnje širjenje radiološkega opozorilnega sistema.

Načrtujemo zamenjavo 15 starejših računalnikov z novimi, nabavo strežnika in mrežnega tiskalnika, posodobitev 
nekaterih programskih aplikacij ter nadgradnjo UTP ožičenja za 1Gb prenos.

Načrtujemo nabavo pisarniške opreme za tri nova delovna mesta.

Sredstva iz te postavke bodo namenjena tudi vzdrževanju računalniške in programske opreme.

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

URSJV vzdržuje svojo opremo in zato namenja sredstva zamenjavi dotrajane opreme, modernizaciji računalniške in 
programske opreme.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

1. V načrtuje investicijsko vzdrževanje in nadaljnje Sirjenje radiološkega opozorilnega sistema. To, poleg opreme, 
vključuje tudi pridobitev novih lokacij, projekte, zagotovitev komunikacijske in energetske infrastrukture in 
gradbena dela.

2. Načrtujemo zamenjavo 15 starejših računalnikov z novimi, nabavo strežnika in mrežnega tiskalnika, 
posodobitev nekaterih programskih aplikacij ter nadgradnjo UTP ožičenja za 1Gb prenos.

3. Nabava pisarniške opreme za tri nova delovna mesta.
4. Sredstva iz te postavke bodo namenjena tudi vzdrževanju računalniške in programske opreme.

4. Planirani indikatorji

Cilj je čimbolj učinkovito delo URSJV z uporabo modemih tehnologij za obdelavo podatkov in komunikacij.

5748 - Članarine MAAE in USNRC

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2005 bodo sredstva namenjena kritju članarin za MAAE, članarine v raziskovalnih projektih US NRC ter 
članarin v delovnih skupinah OECD/ NEA. Članarine Mednarodne agencije za atomsko energijo pa se lahko 
spremenijo, saj Združeni narodi ciklično pripravijo nove razreze prispevnih stopenj držav članic glede na razvitost 
držav, kjer se pri tem status države neto prejemnice tehnične pomoči prevrže v donatorski status.

5020 - Jedrska varnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravno podlago za aktivnosti iz te proračunske postavke predstavlja ZVISJV.Zagotavljanje jedrske varnosti na 
nivoju evropskih ali svetovnih standardov predstavlja nenehni proces, ki se odraža predvsem v:

raziskavah in razvoju (izboljševanje metod in orodij, raziskave materialov, analize stanj, načrtovanje in 
izvajanje eksperimentov, itd.),
mednarodnem sodelovanju in izmenjavi podatkov in informacij (obratovalne izkušnje, nezgodni in 
obratovalni dogodki, obratovalna in regulatoma praksa, itd.) ter
pregledovanju in ocenjevanju dejavnikov jedrske varnosti (modifikacije in izboljšave elektrarn, spremljanje 
in ocenjevanje obratovalne varnosti s pomočjo varnostnih in obratovalnih kazalcev, analiza vpliva staranja 
in ostalih degradacijskih procesov na jedrsko varnost, itd).Osnovna predpostavka za opravljanje in 
izboljševanje omenjenih procesov so kompetentni strokovnjaki, ustrezna orodja ter sodelovanje z 
naprednimi skupinami na ustreznih področjih.

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

Sredstva bodo omogočala upravno delo, nadzor in analize varnosti. Sredstva so predvidena za pripravo 
podzakonskih aktov, mednarodno sodelovanje, obveščanje javnosti, pripravo publikacij in vzdrževanje knjižničnega 
fonda ter skrb za neširjenje jedrskega orožja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

1. Razvoj in izboljšanje modelov, vzdrževanje računalniških programov in razvoj kadrov pri pooblaščenih 
organizacijah na področju varnostnih analiz. Zlasti se bo spodbujalo sodelovanje z:

o Ameriškim regulatomim organom (in ostalimi sodelujočimi) v okviru sporazuma o znanstvenem in 
tehničnem sodelovanju na področjih analize projektnih nezgod (CSARP), težkih nezgod (CSARP) ter 
verjetnostnih varnostnih analiz (COOPRA), (sporazum poteče 6. 2005 !)

o OECD/NEA, kjer je Slovenija pridobila status opazovalke in kjer poteka vrsta razvojnih aktivnosti 
(delo v delovnih skupinah, ki se ukvarjajo s aktualnimi problemi jedrske varnosti). Pooblaščene 
organizacije in URSJV bodo sodelovali le v tistih delovnih skupinah, ki obravnavajo odprta 
vprašanja, ki so relevantna za stanje izboljšanja jedrske varnosti v Sloveniji

o Delovnimi odbori Evropske skupnosti (NRWG,, CONCERT, ERWRF) na področju jedrske varnosti 
in ravnanja z jedrskimi odpadki.

2. Nadaljevanje projekta " Risk Informed Regulation" (RIR) v katerem upravni organ pri svojem delu in odločanju 
uporablja tudi izsledke verjetnostnih varnostnih analiz oz. parametre tveganja zaradi obratovanja jedrskega 
objekta. Prehod na RIR predpostavlja razvoj kriterijev, postopkov, adaptacijo orodij ter izobraževanje kadrov na 
URSJV kot tudi pri pooblaščenih organizacijah.

3. Izdelava študij, ki se opravijo v primerih, ko se upravni organ sooča s konkretnimi, tehnično zahtevnimi in 
zapletenimi odprtimi vprašanji na področju jedrske varnosti v upravnih postopkih.

4. Tekoče prilagajanje slovenske zakonodaje regulativi EU.
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5. URSJV na. podlagi 128. člena ZVISJV vsako leto pripravi poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrski varnosti. Omenjeno poročilo pripravi tudi v angleškem jeziku. Sredstva s te postavke so namenjena tudi 
vzdrževanju spletnih strani URSJV ter vzdrževanju knjižnice s strokovno literaturo, povezano v sistem 
COBBIS.

6. Mednarodno sodelovanje na področju jedrske in sevalne varnosti zajemajo naloge, ki zadevajo sodelovanje naše 
države z MAAE, z OECD/NEA (Nuclear Energy Agency) Komisijo Evropske Unije in Sekretariatom CTBTO. 
Stroški so povezani predvsem s sodelovanjem strokovnjakov URSJV pri delu delovnih teles naštetih 
organizacij, pri njihovem sodelovanju v okviru sestankov po dvostranskih in večstranskih mednarodnih 
pogodbah ter njihovem sodelovanju v delu tehničnih komisij in odborov. Intenzivnost tega sodelovanja je 
pričakovati predvsem v okviru OECD/NEA ter Evropske komisije.

7. Naloge URSJV na področju neširjenja jedrskega orožja obsegajo predvsem izpolnjevanje obveznosti napram 
MAAE, CTBTO, NSG, in Zanggeijevemu odbora. Področje dela obsega vodenje evidence o jedrskem 
materialu in poročanje o njem, koordiniranje dela pri preprečevanju nelegalnega prometa z jedrskimi in 
radioaktivnimi snovmi, sodelovanje pri kontroli izvoza jedrskega blaga in blaga dvojne uporabe, sodelovanje z 
nadzornimi režimi.

8. Nadalje v to postavko sodi tudi kritje stroškov sodelovanja predstavnikov URSJV s strokovnimi združenji, kot 
so WENRA, NERS, INLA in drugimi.

9. Nadaljevanje dela na projektih:
o Izdelava Centralne evidence jedrskih snovi (122 čl. ZVISJV) ter registra o MAAE inšpektorjih in 

inšpekcijah
o Prehod z MAAE režima na EURATOM (EU) režim o varovanju
o Izdelava centralne evidence virov sevanja, ki bo uporabna tudi za vodenje registra virov sevanja (13. 

čl. ZVISJV) in vodenje centralne evidence radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva (93. čl. 
ZVISJV)

10. Delo povezano s NSG in Zanggeijevim odborom (režimi neproliferacije)
11. Naloge URSJV na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki obsegajo dela, ki se nanašajo na izvajanje javne 

službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, sanacijo posledic rudarjenja na RŽV, gospodarjenje z 
radioaktivnimi odpadki v NEK in na mednarodno sodelovanjem tem področju ter na pripravo podzakonskih 
aktov in navodil.

o določitev zahtev za izdelavo poročil o vplivih na okolje in varnostnih poročil za RŽV in odlagališče 
NSRAO,

o vodenje evidence o NSRAO in VRAO (računalniška programska oprema)
o financiranje dela na področju ravnanja z RAO v organih OECD/NEA,MAAE,EU in WENRA

4. Planirani indikatorji

Končni cilj je stalno povečevanje jedrske varnosti v jedrskih objektih, kar pomeni usposabljanje delavcev v 
upravnem organu in pooblaščenih izvedencev, raziskave in razvoj, pregledovanje in ocenjevanje dejavnikov jedrske 
varnosti, prenos in izmenjava izkušenj iz obratovanja jedrskih objektov v državi in mednarodno.

7818 - Radiološka varnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s 133. členom ZVISJV država zagotavlja sredstva za financiranje:

monitoringa radioaktivnosti v okolju (123. člen), 
odrejenih ukrepov sanacije posledic izrednega dogodka, če oseba ni določljiva (126. člen) 
izdelave poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji (128. člen),

- vodenja registra sevalnih dejavnosti in sevalnih in jedrskih objektov kot javne knjige (130. člen).

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

Sredstva bodo namenjena upravnemu delu na področju radiološke varnosti, nadzora in meritvam radioaktivnosti v 
okolju, pripravljenosti na izredne dogodke in nesreče pri delu z radioaktivnimi in jedrskimi materiali ter varstvu pri 
delu.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

1. Postavka radiološka varnost zagotavlja sredstva za financiranje monitoringa radioaktivnosti okolja v R 
Sloveniji, kije po ZVISJV obveza ministrstva pristojnega za okolje.

2. Iz te postavke se financirajo tudi študije, ki obravnavajo konkretne primere iz varstva pred sevanji delavcev in 
posameznikov iz prebivalstva, ki so izpostavljeni ionizirajočim sevanjem zaradi sevalnih dejavnosti. Gre za tiste 
primere, ko se upravni organ sooča s zahtevnimi odprtimi vprašanji zlasti v upravnih postopkih.
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3. Z načrtovanimi sredstvi se zagotavlja izpolnjevanje zavez iz odločbe Sveta (Council Decision) 87/600, da mora 
imeti vsaka država članica stalno vzpostavljen sistem za zgodnje obveščanje v primeru sevalne nesreče. 
Obratovanje radiološkega opozorilnega sistema izhaja tudi iz zahtev obstoječe domače zakonodaje in iz 
Konvencije o zgodnjem obveščanje o jedrskih nesrečah (Uradni list SFRJ -MP, št. 15/89) ter iz bilateralnih 
sporazumov. Slovenija že redno posreduje izmeijene podatke v skupni raziskovalni center v Ispro v Italijo in 
tako sodeluje v mreži EU za izmenjavo radioloških podatkov. Obratovanje radiološkega opozorilnega sistema 
zahteva redno vzdrževanje in umeijanje merilnih instrumentov razporejenih po vsej Sloveniji, zagotavljanje 
neprekinjenih povezav znotraj mreže in med računalniškimi centri ter vzdrževanje programske opreme. 
Pomemben del tega obratovanja je tudi zagotavljanje kakovosti meritev, ki gredo v mednarodno izmenjavo.

4. Vzdrževanje pripravljenosti obsega stroške, ki nastanejo z vzdrževanjem pripravljenosti osebja URSJV in 
zunanjih strokovnjakov, ki sestavljajo Člane strokovne skupine. Tuje vključeno revizija obstoječih in priprava 
novih postopkov, izobraževanje in usposabljanje članov strokovnih skupin, vzdrževanje obstoječe programske 
opreme za podporo njihovega dela Strokovne skupine delujejo v okviru državnega Načrta zaščite in reševanja 
ob jedrski nesreči, ZVISJV pa predpisuje financiranje države za intervencijska načrtovanja po predpisih varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pripravljenost se preizkuša na mednarodnih in državnih vajah. Ta 
postavka zagotavlja sredstva za stalno (24 urno dežurstvo) za radiološki opozorilni sistem, podporo Carinski 
upravi RS ob morebitnem odkritju radioaktivnih snovi in na področju jedrske varnosti. V 6-tem okvirnem 
programu EU bo Slovenija sodelovala pri razvoju sistema posredovanja in prikazovanja meritev radioaktivnosti 
med izrednim dogodkom. V zvezi s pripravljenostjo na izredni dogodek bo URSJV sodelovala pri izdelavi 
modela odločanja med izrednim dogodkom in pri razvijanju ter preizkušanju načinov za prenos podatkovnih 
datotek v primeru izrednega dogodka bodisi po internetu bodisi po radijski zvezi, z mikrovalovnimi povezavami 
ali kako drugače. URSJV bo podprla verifikacijo modela vetrovnega polja za Krško kotlino in izdelavo modela 
za prognozo padavin.

5. Sistem za podporo v primeru izrednega dogodka RODOS bo v letu 2005 skušal biti predan v redno uporabo. 
Zagotavljati bo treba obratovanje tega sistema, kar obsega vzdrževanje računalniške mreže med uporabniki, 
vzdrževalne posege, izobraževanje operateijev sistema, sodelovanje v vajah in opravljanje morebitnih 
nadgradenj/posodobitev sistema in podatkovnih baz. V 6-tem okvirnem programu EU (projela EURANOS) bo 
Slovenija nadaljevala sodelovanje v modelnem projektu uporabe RODOSA. Projekt EURANOS obsega tudi 
strategijo meijenja radioaktivnosti ob izrednem dogodku, izračun radioaktivnega izpusta, metode izmenjave 
podatkov in način uporabe izmeijenih podatkov. URSJV bo vzdrževala in posodabljala sistem ECURIE za 
izmenjavo podatkov v primeru izrednega dogodka in sodelovala pri rednih urjenjih in vajah.

6. Stroški varstva pri delu izhajajo iz določil zakona s področja varstva pri delu in upoštevanja predpisov iz 
varstva delavcev pred ionizirajočimi sevanji (ZVISJV, 23. člen - temelji varstva pred sevanji, 39. člen - 
zdravstveni nadzor izpostavljenih delavcev). Iz te postavke se financirajo redni letni zdravniški pregledi, nadzor 
prejetih doz (osebna dozimetrija vključno z meritvami interne kontaminacije) pa tudi varovalna in zaščitna 
oprema za delavce.

7. V okvir te postavke sodijo tudi stroški izvajanja bilateralnih sporazumov s sosednjimi državami o zgodnji 
izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in bilateralnih sporazumov o izmenjavi informacij (skupaj 
preko 13 sporazumov), ter stroški izvajanja večstranskih mednarodnih pogodb (skupaj preko 17 pogodb).

4. Planirani indikatorji

Končni cilj je čimbolj varno delo z radioaktivnimi materiali, kar pomeni usposabljanje delavcev v upravnem organu 
in pooblaščenih izvedencev, izboljšave in razvoj novih tehnik ter pregledovanje in ocenjevanje dejavnikov 
radiološke varnosti in izboljšanje pripravljenosti za ukrepe v primeru nesreč.

A - Bilanca odhodkov

16022504 - Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

/. Opis podprograma

Glavni cilji se dosegajo s povečanjem nadzora nad prostorom, zlasti gradenj za trg, stanovanjskih in javnih objektih, 
poslovnih in industrijskih ter nakupovalnih stavbah. Nadzor je usmerjen predvsem v kvaliteto gradnje. Povečuje se 
tudi nadzor nad varovanim in zaščitenim območjem ter nadzor nad odjemanjem mineralnih surovin. Dosledno se 
izvršujejo upravne izvršbe nedovoljenih gradenj. Inšpekcija za okolje pa opravlja nadzor nad kakovostjo zraka, 
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ravnanjem z odpadki, zaščite voda, varstva narave, industrijskega onesnaževanja, hrupa in elektromagnetnega 
sevanja s ciljem zmanjševanja onesnaževanja okolja in narave.

2. Pravne podlage

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št 56/2002),
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 5/90, 
in Uradni list RS, št 26/90, 3/91, 10/91, 17/91 - I, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 
23/2002-odl. US),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št 34/84,29/86 in Uradni list RS, št 40/94, 62/94 in 59/96),

- Zakon o graditvi objektov (uradni list RS, št. 110/2002)
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91,9/94,21/94,23/96, 24/96,44/96 in 1/2000), 
Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št 69/2003), 
Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, Št 8/2000), 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
Zakon o vodah (Uradni list SRS, št 38/81, 29/86, 32/89, 42/89 in Uradni list RS, št 8/91, 10/91, 15/91, 
4/92,32/9352/2000 in 2/2001-odl. US), 
Zakon o vodah (Uradni list RS, št 67/2002),
Zakon o gensko spremenjenih organizmih (Uradni list RS, št 67/2002),
Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št 56/99),
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št 56/99)
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99),
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št 59/99, 31/2000 in 
54/2000),
Tehnični predpisi za izdelavo in uporabo parnih in vročevodnih kotlov, parnih posod, pregrevalnikov pare 
in ogrevalcev vode (Uradni list FNRJ, št 7/57,22/57-popr. in 2/58), 
ustrezni podzakonski predpisi na posameznem področju inšpekcijskega nadzora.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dosleden nadzor nad stanjem okolja, prostora, energetike in mineralnih surovin predstavlja dolgoročni cilj 
Inšpektorata RS za okolje in prostor. Na področju inšpekcije za okolje je bil ta cilj usmerjen v postopno 
zmanjševanje obremenjevanja okolja s sanacijskimi oziroma drugimi ukrepi, nadzor nad zavezanci po IPPC in 
SEVESO direktivah in odreditev sanacije degradiranega okolja, vzpostavitev inšpekcijskega nadzora na področju 
ohranjanja narave in gensko spremenjenih organizmih. Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih 
gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo, nadzoru 
zavezancev po stanovanjskem zakonu, izvajanju nadzora nad geodetskimi storitvami. Na področju energetske 
inšpekcije je dolgoročni cilj zagotoviti varno in zanesljivo obratovanje vseh energetskih naprav, napeljav in 
postrojenj, na področju rudarske inšpekcije pa se dolgoročni cilj odraža skozi varnost in zdravje pri izvajanju 
rudarskih del.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilj je izvajanje rednih inšpekcijskih pregledov s področja celotnega delovnega področja 
Inšpektorata RS za okolje in prostor, še posebej s povečanjem nadzora nad prostorom, zlasti gradenj za trg, 
stanovanjskih in javnih objektov, poslovnih in industrijskih ter nakupovalnih stavb. Nadzor je usmerjen predvsem v 
kvaliteto gradnje. Na letni ravni se povečuje tudi nadzor nad varovanim in zaščitenim območjem ter nadzor nad 
nezakonitim odjemanjem mineralnih surovin. •

5981 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri planiranju sredstev za plače so upoštevane zaposlitve, ki bodo realizirane na dan 30.6.2004. Sredstva so 
namenjena pokrivanju stroškov osnovnih plač, dodatkov, regresa za lemi dopust, povračila stroškov prehrane in 
prevoza, delovne uspešnosti, nadurnega dela, jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostnih pomoči, prispevkov, 
izdatkov za izobraževanje in davka na izplačane plače in drugim izdatkom zaposlenih. Na proračunski postavki so 
planirana tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

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

Izračuni predloga pravic porabe temeljijo na podpisanem Dogovoru o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter 
višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 in Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, 
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upoštevajoč temeljna ekonomska izhodišča in makrofiskalne okvire za obdobje 2004-2007 ter pripravljen program 
racionalizacije.

Predlog pravic porabe za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih je določen skladno 
s prilogo k Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, upoštevajoč višino skupne pokojninske 
premije za posameznega javnega uslužbenca glede na delovno dobo na dan 1.82003.

4526 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za kritje obratovalnih stroškov Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor po vseh 
sedežih Območnih enot in Inšpekcijskih pisarn, sredstva za obstoječe in nove najeme službenih vozil, zaradi 
zamenjave dotrajanih vozil ter sredstva za gorivo in redno vzdrževanje teh, izdatke za službena potovanja, nabavo 
pisarniškega materiala ter računalniške storitve, sredstva za nakup osebne varovalne opreme inšpektorjev, sredstva 
za izpolnjevanje predpisov o varnosti in zdravju, ipd.

7847 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nemoteno opravljanje dela in nalog inšpekcijskega nadzorstva terja posodobitev zastarele računalniške opreme ter 
osnovne opreme (pisarniškega pohištva).

6835 - Izvedenska mnenja

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta sredstva so namenjena za izdelavo izvedeniškega dela o količinah odvzetih mineralnih surovin, nad katerim 
nadzor opravlja gradbeni inšpektor in rudarski inšpektor ter za izdelavo izvedeniških mnenj v upravnih zadevah 
inšpektorja za okolje.

5001 - Rušenje nedovoljeno zgrajenih objektov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelan je plan upravnih izvršb rušenja nedovoljeno zgrajenih objektov po posameznih območjih. Prioritetne 
upravne izvršbe odstranjevanje nedovoljenih objektov so na varovanih območjih, območjih, kjer ni možna 
legalizacija objektov in odstranitev antenskih stolpov, postavljenih brez potrebnega upravnega dovoljenja. Zaradi 
velikega števila nedovoljenih gradenj je potrebno planirati več sredstev, saj iz dosedanjih izkušenj izhaja, da 
planirana sredstva za zložitev upravnih izvršb ne zadostujejo.

A - Bilanca odhodkov

15012501 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti, s katerimi proračunski uporabnik zagotavlja ustrezno zasedenost delovnih mest, 
skrbi za ustreznost delovnih pogojev, izobraževanje kadrov in opremljenost z informacijsko opremo. Glavni izdatki 
podprograma so namenjeni za plače in druge izdatke zaposlenih, investicije v področja meteorologije, seizmologije, 
monitoringa ter investicije skupnega pomena za delovanje agencije. V okviru tega podprograma se zagotavljajo tudi 
skupni materialni stroški za delovanje agencije kot celote.

2. Pravne podlage

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
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Zakon o državni upravi
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o varstvu okolja
Zakon o sistemu plač v javnem sektoiju
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
Zakon o javnih financah
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004
in na njih temelječih ustreznih podzakonskih predpisih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Najpomembnejši dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno, strokovno, ažurno in učinkovito opravljanje nalog, ki so 
v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

N okviru tega podprograma bomo izvajali naslednje projekte:

Modernizacija hidrološke mreže postaj za monitoring;
Dopolnitev laboratorijske opreme in investicijsko vzdrževanje opreme kemijsko analitskega in biološkega 
laboratorija;
Postavitev etalonske baze usmerjevalnega laboratorija;
Informacijski sistem urada;
Izdelava peizometrov za količinski in kakovostni monitoring podzemnih voda;
Tekoče in investicijsko vzdrževanje mreže merilnih postaj;
Monitoring VOC in meritve benzena;
Razširitev meritev EMEP in GAW ter meritve padavin;
Napovedovanje koncentracij SO2, NOX, VOC, ozona, PM 10 in težkih kovin z modeliranjem;
Vpliv transporta onesnaženega zraka preko Jadrana na tvorbo fotokemičnega smoga - meritve ozona v Sloveniji in 
hrvaški Istri;
Modernizacija seizmološke mreže PM 2000;
PHARE projekt - "seismic monitoring Station for the Krško basin";
Razvoj sistema za kontrolo podatkov;
ARSNET 2004 - dopolnitev in vzpostavitev infrastrukture za daljinsko usmeritev atmosfere;
AVTOPRO 2 - posodobitev prognostičnega operativnega sistema;
GIS v klimatologiji in meteorologiji;
Avtomatizacija meteoroloških meritev (vzdrževanje merilne opreme);
Investicijsko vzdrževanje naprav in objektov na meteoroloških postajah;
Investicije v Službi za letalsko meteorologijo;
Informatika;
Investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev;
Nakup vozil;
Prizidek na Vojkovi lb.

4255 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, regres za lemi dopust, povračila in 
nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo, prispevke za socialno varnost in davek na izplačane plače za 
zaposlene skladno s skupnim kadrovskim načrtom. Na proračunski postavki so planirana tudi sredstva za premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

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

Izračuni predloga pravic porabe temeljijo na podpisanem Dogovoru o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter 
višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 in Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, 
upoštevajoč temeljna ekonomska izhodišča in makrofiskalne okvire za obdobje 2004-2007 ter pripravljen program 
racionalizacije. Predlog pravic porabe za premije KDPZ je določen skladno s prilogo k Aneksu h kolektivni pogodbi 
za negospodarske dejavnosti, upoštevajoč višino skupne pokojninske premije za posameznega javnega uslužbenca 
glede na delovno dobo na dan 1.8.2003.
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4254 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški vključujejo predvidene stroške tekočega poslovanja in normalnega delovanja Agencije RS za 
okolje, vključno z njenimi dislociranimi enotami in območnimi pisarnami. Sredstva so namenjena pokrivanju 
stroškov za pisarniški ter splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, komunalne in 
komunikacijske storitve, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, 
zakupnine, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, kazni in odškodnine, druge operativne odhodke.

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

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov, povezanih s stiki agencije z javnostmi, in sicer izdelava 
celostne podobe agencije, izdelava domače strani na internetu, oblikovanje in tiskanje mesečnega biltena, izvajanje 
programa odnosov z javnostmi (novinarske konference, okrogle mize, seminarji, srečanja), nakup promotivnih 
publikacij, članarine, udeležbe na strokovnih srečanjih ter drugi materialni stroški in storitve.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ni projektov

4. Planirani indikatorji

Sredstva so namenjena zagotavljanju materialnih pogojev, ki jih določa zakon o varnosti in zdravju pri delu ter 
podzakonski predpisi. Sredstva so namenjena zdravniškim pregledom, izobraževanju zaposlenih, nakupu zaščitnih 
sredstev in opreme, organizaciji zagotavljanja varnosti pri delu. V prvih letih po uveljavitvi navedenega zakona bo 
potrebnih več sredstev zaradi izpolnjevanja strogih kriterijev ter dejstva, da se temu področju v preteklih letih ni 
namenjalo ustrezne pozornosti.

4253 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje zlasti za področje seizmologije, monitoringov, 
meteorologije, splošnih oziroma skupnih zadev. V postavki so zajeta tudi sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanje informacijske oziroma računalniške opreme. Del sredstev je namenjen drobnim investicijam za 
zagotavljanje nemotenega delovanja služb agencije. Po namenih se sredstva namenjajo za nakup prevoznih sredstev, 
nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje 
in obnove, nakup zemljišč, študije, projekte, projektno dokumentacijo, nadzor.

Z modernizacijo hidrološke mreže postaj za monitoring voda bomo uvedli sodobne merilne metode in sisteme, 
avtomatski prenos podatkov, ter avtomatsko predhodno kontrolo podatkov. Obsegala bo obnovo in modernizacijo 
obstoječih, ter izgradnjo novih merskih postaj za meritve celinskih površinskih in podzemnih voda, izvirov in morja. 
V dopolnitev laboratorijske opreme in investicijsko vzdrževanje opreme kemijsko analitskega in biološkega 
laboratorija sodi modernizacija in investicijsko vzdrževanje laboratorijske opreme za analize vzorcev iz okolja v 
skladu z evropskimi direktivami na področju varstva okolja, monitoringov kakovosti voda in zraka. Da bodo 
kakovostni podatki o naravnih pojavih mednarodno primerljivi, je najracionalnejša pot akreditacija Usmerjevalnega 
laboratorija (meroslovno vzdrževana merilna oprema v mrežah). Osredotočili se bomo na prikaz podatkov z GIS 
orodji in nadaljevali s projektom baze hidroloških podatkov. Projekt izvedbe namenskih vrtin na območjih 
aluvialnih vodonosnikov bo nudil osnovo za razvoj sodobne merilne mreže postaj za monitoring količin in kakovosti 
podzemnih voda. Tekoče in investicijsko vzdrževanje mreže merilnih postaj obravnava potrebe nabav in obnov 
opreme ter postopke za zagotavljanje kakovostnega vzdrževanja merilne mreže avtomatskih postaj. Dopolnitev 
monitoringa kakovosti zraka bo pomenil modernizacijo in dopolnitev opreme v skladu z evropskimi direktivami in 
ratificiranimi konvencijami na področju varstva zraka.

Sredstva so namenjena nadaljevanju del na projektu modernizacije državne mreže potresnih opazovalnic. Cilj 
projekta je postavitev državnega potresnega alarmnega sistema z obveščanjem v stvarnem času, ki bo temeljil na 
samodejni obdelavi podatkov in na samodejnem posredovanju podatkov ustreznim službam. Za potrebe 
natančnejšega opredeljevanja parametrov potresov in glede na seizmotektonsko zgradbo in potresno nevarnost 
ozemlja je v Sloveniji potrebno postaviti mrežo s seizmografi in akcelerografi opremljenih potresnih opazovalnic. 
Za potrebe potresnega inženirstva pa bi bili ponekod potrebni še dodatni akcelerografi za zapisovanje močnih 
potresov. Opazovalnice so približno enakomerno porazdeljene po ozemlju Slovenije.
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Glavni cilj projekta Razvoj sistema za kontrolo podatkov je zgraditi sistem, s katerim bomo po prehodu na relacijsko 
bazo vseh meteoroloških podatkov optimizirali proces dela, ki obsega zbiranje podatkov, vnašanje v računalnik, 
kontrolo in arhiviranje vseh prizemnih meteoroloških podatkov, tudi redondančnih meritev, ter začasno ali tudi 
trajno arhiviranje produktov in točkovnih izračunov daljinskih meritev in modelskih izračunov. S projektom 
ARSNET 2004 bomo posodobili in nadgradili infrastrukturo za daljinsko merjenje atmosfere: satelitske, radarske in 
strelomeme, z AVTOPRO2 pa posodobili prognostični operativni sistem z računalniškim sistemom za poenoteno 
vizualizacijo prognostičnih informacij. Razvoj GIS aplikacij v sektoiju za tehnično in aplikativno meteorologijo bo 
vodil v smer modernizacije in optimizacije delovnih procesov v sektoiju ter v sledenje zahtevam po geokodiranih 
meteoroloških podatkih. Z avtomatizacijo meritev bomo obnovili radiosondažne postaje, pridobili sprotne 
meteorološke podatke na novih lokacijah v Ilirski Bistrici in v Celju, obnovili AMP Bilje in pridobili kakovostnejše 
podatke o količini padavin. Investicijsko vzdrževanje naprav in objektov na meteoroloških postajah bo pomenilo 
nabavo potrebne opreme za vzdrževanje merilnih postaj in posege na objektih meteoroloških postaj (Novo mesto). 
Za nadaljnjo nemoteno izvajanje nalog meteorološke zaščite je potrebno obnoviti in posodobiti nekatere merilne 
sisteme ter obnoviti nekatere vitalne komunikacijske dele.

V okviru Daljinskega zaznavanja atmosfere so sredstva v letu 2004 namenjena nakupu sprejemne satelitske postaje 
za sprejem podatkov METEOSAT satelita nove generacije. Slovenija je v letu 2003 podpisala sporazum z Evropsko 
organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov in tako pridobila formalno možnost za polno koriščenje satelitskih 
podatkov v meteorologiji. Del sredstev je namenjen investicijskemu vzdrževanju delujočega meteorološkega radarja 
na Lisci, kot temeljne naprave za spremljanje vremenskih procesov nad Slovenijo.

V okviru programa Posodobitev informacijskih sistemov so sredstva v tem letu namenjena nadaljevanju uvajanja 
GIS metod v klimatologiji in začetku izgradnje klimatskega informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje 
podnebja kot naravnega vira za socialni in ekonomski razvoj države. To se predvsem nanaša na postavitev nekaterih 
novih merilnih postaj za potrebe vrednotenja vodne bilance za kmetijske rastline, predvsem v sušnih obdobjih. 
Nadaljevali bomo v letu 2003 začet projekt v zvezi z avtomatizacijo kontrole meteoroloških podatkov in celovite 
meteorološke baze podatkov.

V okviru programa Meteorološka merilna mreža so sredstva namenjena zamenjavi obstoječe opreme za meritve 
višjih slojev atmosfere z metodami daljinskega zaznavanja. Razen tega je potrebno nadaljevati z avtomatizacijo 
meritev in zamenjavo nekaterih že dotrajanih avtomatskih postaj in senzorjev. Investicijsko vzdrževanje naprav in 
objektov na meteoroloških postajah bo pomenilo nabavo potrebne opreme za vzdrževanje merilnih postaj in posege 
na objektih meteoroloških postaj (Novo mesto). Za nadaljnjo nemoteno izvajanje nalog meteorološke zaščite je 
potrebno obnoviti in posodobiti nekatere merilne sisteme ter obnoviti nekatere vitalne komunikacijske dele.

Sredstva v programu Prognostični proces in numerično napovedovanje vremena so namenjena nadaljevanju 
avtomatizacije prognostičnega procesa s poudarkom na uporabi najnovejših verzij modela ALADIN in tehnik zelo 
kratkoročne napovedi vremena. Del sredstev je namenjen tudi za sodelovanje pri razvoju nove generacije 
meteoroloških modelov z visoko ločljivostjo - AROME.

V postavki so zajeta tudi sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje informacijske oziroma računalniške 
opreme. Del sredstev je namenjen drobnim investicijam za zagotavljanje nemotenega delovanja služb agencije. Po 
namenih se sredstva namenjajo za nakup prevoznih sredstev, nakup opreme, nakup drugih osnovnih sredstev, 
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, študije, projekte, 
projektno dokumentacijo, nadzor.

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

Projekt zajema: izdelavo projekta, raziskave in natančno določitev lokacij, pridobivanje zemljišč, odločitev za vrsto 
povezave opazovalnic s središčem za obdelavo podatkov, ureditev lokacij, vključitev opazovalnic v računalniško 
omrežje, ureditev središča za obdelavo podatkov, nakup seizmološke opreme, šolanje sodelavcev za upravljanje z 
mrežo opazovalnic.

Sredstva postavke so namenjena modernizaciji računalniške strojne in programske opreme. Za monotoriziranje 
seizmičnosti nameravamo nabaviti tudi opremo za meritve seizmičnega nemira in prenosne potresne opazovalnice 
za opazovanje popotresne aktivnosti po močnejšem potresu.

Največji del sredstev za investicije je potrebno nameniti za delovanje merilne in opazovalne mreže, katere gostota, 
oz. število opazovalnih in merilnih točk je določena na osnovi kriterijev Svetovne meteorološke organizacije in 
potreb domačih uporabnikov po meteoroloških podatkih. Razen podatkov, zbranih v merilni mreži, je potrebno 
investirati v razvoj sistemov za opozarjanje pred nevarnimi vremenskimi pojavi in sistemov za posredovanje 
podatkov in informacij o vremenu in podnebju.
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Glede na realizacijo nabave informacijske opreme preteklih let bodo nadomeščeni le zastareli osebni računalniki in 
monitotji. Trend porabe sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje bo sledilo priporočilu, ki določa koliko 
sredstev je potrebno zagotoviti na posamezno delovno mesto.

V letu 2004 je bodo pripravljeni projekti PGD, PZL pridobljeno gradbeno dovoljenje, pridobljena sredstva za 
gradnjo in izvedena pripravljalna dela za izgradnjo prizidka k traktu B na Vojkovi 1/b in sicer na prostoru objekta 
Celjska 1.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izdelava različnih študij, inventarizacij in popisov v okviru izvajanja projekta modernizacije seizmološke mreže. 
Vse naloge so podrejene končnemu cüju, da v skladu s Sklepom vlade in potrebnimi sredstvi zaključimo projekt 
modernizacije državne mreže potresnih opazovalnic (25 potresnih opazovalnic državne mreže). V sklopu del na 
projektu (projekt se izvaja že od leta 1999) bo opravljeno;

dokončna izgradnja potresnih opazovalnic (gradnja potresnih opazovalnic in nadzor, priključitev na elektro 
omrežje, predvsem pa prenos podatkov).

Investicijska sredstva so namenjena tudi nakupu računalniške strojne in programske opreme, in sicer delovne 
postaje, prenosni računalniki, tiskalniki, delovna postaja (Sun), sistem za zagotovitev brez prekinitvenega napajanja 
na potresnih opazovalnicah in v središču ter programska oprema.

Trenutno delujoče sisteme za daljinsko zaznavanje atmosfere (meteorološki radar na Lisci) in sprejemno postajo za 
podatke satelitov METEOSAT bo potrebno nadgraditi. Ker v letu 2003 ni bila nabavljena sprejemna postaja za 
sprejem podatkov iz novega satelita (MSG), je to potrebno opraviti v začetku leta 2004. Za nemoteno delovanje 
meteorološkega radarja na Lisci je potrebno zagotoviti zamenjavo nekaterih delov opreme.

V okviru programa Posodobitev informacijskih sistemov se bodo izvajale naslednje investicijske dejavnosti:

nadaljevanje uvajanja GlS-a v klimatologiji
izgradnja klimatskega informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje podnebja kot naravnega vira 
za socialni in ekonomski razvoj države 
nadaljevanje razvoja sistema za kontrolo meteoroloških podatkov 
uporaba vodnobilančnih modelov za optimizacijo pridelave kmetijskih rastlin v sušnih obdobjih.

Namen prvega sklopa treh podprojektov je posodobitev dela s podatki in priprava informacijskega sistema za 
spremljanje klimatskih danosti v Sloveniji ter spremljanje klimatskih trendov. V okviru podprojekta »Uporaba 
vodnobilančnih modelov za optimizacijo pridelave kmetijskih rastlin v sušnih obdobji« bo potrebno vzpostaviti tudi 
osnovno merilno infrastrukturo na terenu za spremljanje vodne bilance tal.

V okviru projekta Meteorološka merilna mreža se bodo izvajale naslednje investicije:

- Zamenjava radiosondažne meritve v Ljubljani z metodami daljinskega zaznavanja atmosfere.

Radiosondažne meritve so zelo drage. Na tržišču so že merilne naprave, ki omogočajo spremljanje vetra, 
temperature in vlage v najnižji plasti atmosfere (do višine približno 1500 m) in temeljijo na tehnikah 
daljinskega zaznavanja. Te lahko deloma zamenjujejo radiosondažne meritve, pri tem pa zagotavljajo 
podatke v neprimerno večji časovni ločljivosti.

Posodobitev mreže avtomatskih merilnih postaj in klasičnih meritev.

Gre za redno dejavnost posodabljanja merilne infrastrukture na klasičnih in avtomatskih meteoroloških 
postajah ter dodajanje novih avtomatskih vremenskih postaj.

- Posodobitev meteorološke merilne infrastrukture na letališčih

Merilna infrastrukturo na letališčih Brnik, Portorož in Maribor, je potrebno postopno deloma zamenjati, 
deloma pa dodati nove tipe meritev.

Namen projekta Prognostični proces in numerično napovedovanje vremena je sledenje svetovnim trendom in 
uvajanje novih metod pri napovedovanju vremena. Zaradi velike količine razpoložljivih podatkov bo potrebno 
nadaljevati aktivni razvoj metod in sistemov za njihovo redukcijo in izboljšavo vremenskih napovedi. V okviru 
numeričnega napovedovanja vremena bomo sodelovali pri razvoju novega modela za napovedovanje vremena na 
omejenem območju (AROME) , ki bo omogočal boljše napovedovanje intenzivnih in nevarnih vremenskih 
procesov. Hkrati je za leto 2006 predvidena posodobitev računalniškega sistema za računanje meteorološkega 
modela za omejeno območje ALADIN/SI in kasneje za računanje modela AROME.

V letu 2005 je predvidena nadaljnja posodobitev računalniškega omrežja. Opravljeno bo tekoče in investicijsko 
vzdrževanje na objektih Vojkova 1/a in Vojkova 1/b v smislu vzdrževanja objektov - postopna zamenjava oken in 
zamenjava tlakov ter nadomeščanje pisarniškega pohištva.
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Zaradi dotrajanosti in tehnične zastaranosti posameznih motornih vozil iz voznega parka, bo prodanih 5 vozil. 
Predvideva se nakup 5 vozil, ki bodo dopolnila obstoječi avtopark agencije.

S ciljem, da se ločijo laboratorijski od pisarniških prostorov bo izvedena izgradnja laboratorijev, prizidek k traktu B 
na Vojkovi 1/b, na prostoru objekta Celjska 1, odstranjen objekt Celjska la in izvedena zunanja ureditev.

4. Planirani indikatorji

V letu 2005 pričakujemo, da bodo potresne opazovalnice gradbeniško zaključene in bo potrebno vzpostaviti 
povezave s središčem za obdelavo podatkov v Ljubljani. V tem letu pričakujemo poizkusni pogon vseh opazovalnic 
in zbiranje podatkov v stvarnem času.

Indikatorji uspešnosti pri investicijah so vezani predvsem na večjo količino pridobljenih podatkov in njihovo večjo 
kvaliteto ter zadovoljstvo uporabnikov meteoroloških informacij.

Indikator uspešnosti za vse investicije je povezan z natančno in pregledno zastavljenim ciljem in iz cilja načrtovan 
in izveden projekt.

15022501 - Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se izvajajo upravne in z njimi povezane naloge za izboljšanje stanja okolja ter uveljavitev 
okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja.

Stanje okolja kot posledica emisij snovi in energij v zrak, vode, tla, odlaganja odpadkov in izboljšanje stanja okolja 
se mora vgraditi v prostorsko in vsakršno načrtovanje posegov v okolje; prav tako se preko plačila taks, oprostitev 
plačila oziroma olajšav ter državnih pomoči stimulira izboljševanje stanja okolja preko zmanjševanja emisij in 
izboljševanja tehnoloških postopkov.

2. Pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 32/93, 1/96 in 45/00) in iz njega izhajajoči podzakonski predpisi
Zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, Št. 71/93)
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, 26/90 IN 
Uradni list RS, št. 18/93,19/93,47/93,71/93,44/97)
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št 34/96, 59/96)
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/92)
Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št 83/99)
Državni program za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca leta 2002 (Poročevalec DZ RS št.. 11/1.)
Zakon o ratifikaciji konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 11/98)
Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije (Uradni list RS, MP, št 15/93)
Uredba o ratifikaciji Montrealskega Protokola (Uradni list SFRJ, MP, št. 16/90)
Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo(Uradni list RS, št. 59/01)
Akcijski programi (sektorski)
Strategija RS o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (TGP) in kratkoročni akcijski načrt

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izboljšanje stanja okolja preko stimuliranja zmanjševanja emisij in operativnih programov za zmanjševanje emisij 
ter uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V okviru podprograma se izvajajo upravne in z njimi povezane naloge za izboljšanje stanja okolja ter uveljavitev 
. okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega dejavnika razvoja. Preko izvajanja teh nalog bodo doseženi cilji

zmanjšanja emisij snovi v vode, zrak, tla, emisije hrupa in elektromagnetnih sevanj ter doseženo ustrezno ravnanje z 
odpadki. Z izvajanjem sprejetih operativnih programov, sanacijskih programov in ukrepov bo tako izboljšano stanje 
okolja, kar bo spremljano z ustreznimi indikatorji prikazanimi v poročilu o stanju okolja. Preko plačila taks, 
oprostitev plačila oziroma olajšav ter državnih pomoči bodo ti cilji doseženi v zastavljenih rokih vezanih na 
prilagoditveni proces ob vstopu v EU, kije uveljavljen tudi skozi naše predpise.
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42S7 - Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji - okolje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so na tej postavki so namenjena uveljavljanju in izvajanju državnega programa za prevzem pravnega 
reda EU in ostalih mednarodnih obveznosti (konvencij).

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

Sredstva, ki so na tej postavki so namenjena uveljavljanju pravnega reda EU; gre za financiranje programov, ki 
izhajajo iz obveznosti na področju varstva okolja v skladu z že sprejeto EU zakonodajo in tisto, ki seveda še bo, 
predvsem pa ostaja obveznost vzpostavitve načina učinkovitega poročanja na vseh obstoječih oziroma na novo 
nastajajočih področjih.

Za izvedbo vseh pričakovanih nalog je poleg sredstev za pripravo potrebno zagotoviti tudi sredstva za dodatno 
opremo in dodáme kadre, ki bodo potrebni za izvajanje vseh zahtev izhajajočih iz implementacije novosprejete 
zakonodaje.

Sredstva bodo potrebna tudi za organizacijo ali sodelovanje in udeležbo predstavnikov Agencije RS za okolje na 
delavnicah, seminaijih in drugih podobnih izobraževanjih, ki so potrebna za implementacijo zakonodaje EU v 
slovenski pravni red.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke se bodo v 2005 porabila predvsem za projekte, ki bodo zagotovili uspešno transpozicijo 
in implementacijo evropskih predpisov. Zagotoviti bo potrebno uspešno poročanje podatkov iz vseh področij emisij 
v okolje. Nadaljevala se bo tudi izgradnja informacijskega sistema v skladu z zahtevami direktiv EU, ki bo omogočil 
zbiranje ustreznih podatkov v elektronski obliki.

Pri implementaciji zakonodaje je potrebno upoštevati tudi izkušnje članic EU, zato je sodelovanje na delavnicah, 
predavanjih, seminarjih, ki so organizirani z namenom boljšega spoznavanja nujno, prav tako je pomoč potrebna 
tudi pri vodenju upravnih postopkov s področja izdaje IPPC dovoljenj in onesnaževalnih dovoljenj v skladu z WFD.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost posameznih projektov je na splošno težko kvantitavno izmeriti. Merilo za uspešno izveden projekt je 
pozitivno ocenjeno in podpisano zaključno poročilo projekta.

Potencialni indikatorji na podlagi katerih bi bilo možno meriti uspešnost:

Poročanje na vseh področjih emisij v okolje
Izgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema
Realizacija zastavljenih ciljev v okviru projektov.

2520 - Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih spremembah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena izvajanju aktivnosti v zvezi s spremembami podnebja, kakovostjo zraka in ozonu 
škodljivimi snovmi. Glavne aktivnosti so priprava in izvajanje strategij in operativnih programov zmanjševanja 
emisij, priprava evidenc emisij, poročanje in sodelovanje v mednarodnih telesih. Pravne podlage za izvajanje teh 
aktivnosti so mednarodne konvencije, zakonodaja EU ter ustrezna domača zakonodaja

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

Izhodišča za projekte so državne obveznosti na področju klimatskih sprememb, kakovosti zraka in ozonu škodljivih 
snovi, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb, zakonodaje EU ter državnega programa za prevzem pravnega reda EU.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pričakujemo naslednje projekte in naloge:

Priprava nacionalnega poročilo o izvajanju Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja
Priprava operativnega programa za progresivno zmanjševanje emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in 
hlapnih organskih snovi v zrak
Podporne študije za pripravo in izvajanje strategij in operativnih programov zmanjšanja emisij
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Podporne študije za izdelavo evidenc emisij
Recenzije študij in evidenc emisij
Prevodi študij in poročil v angleški jezik za potrebe poročanja
Izobraževanje in delavnice vezane na zmanjševanje emisij
Dopolnjevanje in vzdrževanje informacijskega sistema za evidence emisij
Udeležba na sestankih za konvencije in za zakonodajo EU

4. Planirani indikatorji

Uspešnost zastavljenih ciljev bomo merili s strokovno potrditvijo projektne naloge ob zaključku za vsak projekt 
posebej. Zaradi narave dela bodo indikatorji opisni (kvalitativni).

2337 - Ravnanje z odpadki

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Reševanje problematike ravnanja z odpadki določajo predpisi na nacionalni ravni ter dokumenti, ki iz njih izhajajo. 
Osnovni cilji ravnanja z odpadki so zmanjšanje nastajanja odpadkov in zmanjšanje nevarnostnega potenciala 
odpadkov pri izvoru, povečanje snovne in energetske izrabe odpadkov ter posledično zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, vzpostavitev učinkovitega sistema nadzora ravnanja z odpadki ter odprava starih bremen. 
Skladno z zakonodajo je potrebno izdelati in izvajati operativne programe ravnanja s posameznimi vrstami 
odpadkov, v katerih se natančneje razčlenijo sprejeti cilji in naloge. Operativne programe se izdela za obdobje štirih 
let.

Izkušnje držav članic EU, ki so že uspešno uveljavile EU zakonodajo s področja ravnanja z odpadki, je potrebno 
upoštevati tudi pri implementaciji zakonodaje v RS. V ta namen se predvideva sodelava na delavnicah, predavanjih, 
seminarjih, ki so organizirani z namenom boljšega spoznavanja EU zakonodaje in uveljavljanja le-te.

Pri implementaciji Baselske konvencije sodelujemo s sosednjimi državami, s katerimi izvajamo redne leme kontrole 
preko mejnih prehodov nevarnih odpadkov, poleg tega pa so sredstva postavke namenjena tudi za udeležbo na 
konferencah podpisnic konvencije. Del sredstev postavke pa mora biti rezerviran tudi za primer zavrnitev nevarnih 
odpadkov. Sredstva postavke so namenjena tudi podpori delovanja Centra za implementacijo Regulative o preko 
mejnem prehodu odpadkov (Council Regulation (EEC) No 259/93). Skladno z navedeno Regulativo pa je potrebno 
zagotoviti sredstva za kontrolo obratov, ki predelujejo ali odstranjujejo odpadke ter prevodom tujih vlog za preko 
mejni prehod odpadkov.

Pri vodenju upravnih postopkov na podlagi zakonodaje s področja ravnanja z odpadki je občasno potrebna tudi 
pomoč zunanjih strokovnjakov. S sprejetjem nove zakonodaje na področju ravnanja z odpadki, je potrebno 
spremljati pogoje za uveljavljanje zakonodaje in uresničevanje ciljev, kijih nova zakonodaja predpisuje. Zato mora 
vzporedno nastajati tudi informacijski sistem ravnanja z odpadki, ki gaje potrebno tudi stalno vzdrževati, strankam 
pa omogočiti tudi elektronsko poročanje. Sredstva postavke so zato namenjena za vzdrževanje in nadgradnjo 
informacijskega sistema ter informatizaciji poročanja, v obliki letnih poročil. Le te je lemo potrebno ustrezno 
obdelati in analizirati, rezultate poročanja pa primemo predstaviti javnosti, za kar so tudi namenjena sredstva te 
postavke.

Kot pomoč pri implementaciji nove zakonodaje je potreben nakup literature. Pri izdelavi navodil za uveljavljanje 
predpisov, se občasno zahteva tudi angažiranje zunanjih strokovnjakov.

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

V lem 2005 bodo glavni izvedbeni cilji obveznosti države Evropske unije pri implementaciji zakonodaje na 
področju ravnanja z odpadki. Na področju ravnanja z odpadki je potrebno zagotavljati izvajanje aktivnosti v skladu 
z določili direktiv EU, ki so prenesena v pravni red RS in zagotavljanje izvajanja obveznosti, ki sledijo iz sprejetih 
mednarodnih konvencij (Baselska).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajnimi akti s področja ravnanja z odpadki je v lem 2005 predvideno nadaljevanje izvajanja 
projektov vodenja upravnih postopkov za področje ravnanje z odpadki, vzdrževanja informacijskega sistema za 
ravnanje z odpadki, izvedbe analiz letnih poročil o ravnanju odpadki in analiz letnih poročil o ravnanju z embalažo 
in odpadno embalažo, vzdrževanja aplikacije in podatkovnih baz nevarnih in drugih odpadkov po Baselski 
konvenciji in izvajanje kontrolnih pregledov mednarodnih prevozov odpadkov vključno s storitvami mobilnega 
laboratorija, spremljanja izvajanja programov prilagoditve ter zapiranja odlagališč odpadkov in obdelave vlog za 
takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, spremljave uveljavljanja novo sprejete zakonodaje in 
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ugotavljanje uresničevanja ciljev ter izobraževanje in udeležba na delavnicah in strokovnih posvetovanjih s področja 
ravnanja z odpadki in na konferencah podpisnic Baselske konvencije.

4. Planirani indikatorji

Merilo uspešnost zastavljenih ciljev v okviru predvidenih projektov je pozitivno ocenjeno in poùjeno poročilo 
projekta, indikatorji, na osnovi katerih je mogoče meriti uspešnost zastavljenih ciljev so na področju ravnanja z 

odpadki so:

vodenje upravnih postopkov, skladno z določili zakonodaje na področju ravnanja z odpadki,
vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema na področju ravnanja z odpadki ter nadgradnjo, skladno s 
določili novo sprejete zakonodaje, 
poročanje na področju ravnanja z odpadki in 
revizije in študije na področju ravnanja z odpadki.

2465 - Študija ranljivosti okolja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena uveljavljanju določil Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št 32/93 in 1/96) 
na področju študije ranljivosti okolja (51. - 53. člen) ter izvajanju postopkov celovite presoje vplivov na okolje (54. 
člen) in postopkov ti. "projektne" presoje vplivov na okolje (55. - 63. člen) za zahtevnejše posege v prostor.

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

Izboljšanje stanja okolja z ustreznim planiranjem, programiranjem in projektiranjem nameravanih posegov v okolje 
ter uresničevanje načela preventive pri realizaciji teh posegov med drugim temelji tudi na študiji ranljivosti okolja in 
izvajanju celovitih presoj vplivov na okolje in ti. "projektnih" presoj vplivov na okolje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru postavke bodo pripravljeni oziroma izvedeni naslednji projekti:

Dodáme strokovne podlage za izdelavo študije ranljivosti okolja na državni ravni;
Recenzije poročil o vplivih na okolje za zahtevnejše posege v prostor, pri katerih se pričakuje kompleksnejše vplive 
na okolje;
Recenzije študij za celovito presojo vplivov na okolje.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila s strokovno potrditvijo pridobljene naloge ob zaključku vsakega projekta. 
Zaradi narave samih nalog bodo indikatorji opisni (kvalitativni).
Potencialni indikatorji, na podlagi katerih bi bilo možno meriti uspešnost nalog, so:
Realizacija zastavljenih ciljev v projektnih nalogah;
Vodenje upravnih postopkov skladno z določili obstoječe zakonodaje.

3548 - Študije in raziskovanje - varstvo okolja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te postavke so namenjena za financiranje študij in raziskovalnih nalog na vseh področjih varstva 
okolja (vode, zrak, odpadki, tla, hrup, sevanja, tveganja), ki so podrobneje opredeljene za posamezno področje v 
Nacionalnem programu varstva okolja.

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

Izboljšanje stanja okolja za vse zgoraj naštete medije med drugim temelji na implementaciji že obstoječih predpisov 
s področja varstva okolja (zakonov in podzakonskih aktov). Iz njih izhajajo upravne in z njimi povezane naloge za 
izboljšanje stanja okolja, ki jih je potrebno realizirati.

V letu 2005 se bo del denarja s postavke črpal za nadaljevanje implementacije zakonodaje, ki vodi k doseganju 
ciljev določenih v pomembnih evropskih direktivah s področja kontrole onesnaževanja kot so IPPC, krovna vodna 
direktiva (WFD), VOC direktiva ipd.

Del projektov je namenjen obdelavi vlog za oprostitev plačila taks, ekoloških rezervacij ipd. s katerimi država 
stimulira izboljševanje stanja okolja preko zmanjševanja emisij in izboljševanja tehnoloških postopkov.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 bomo nadaljevali s pridobivanjem kvalitetnih podatkov za karto obremenjenosti okolja na vseh 
področjih; popis in geolociranje visokofrekvenčnih virov EMS, linijskih virov hrupa (cesta, železnica) in vseh 
ostalih virov emisij.

Izvajati bo potrebno tudi vse obveznosti iz Zakona o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo, 
obdelati vloge za oprostitev plačila takse za obremenjevanje voda za leto 2005 in pripraviti osnutke odločb o 
oprostitvi (komunalne in padavinske vode).

Nadaljeval se bo tudi projekt Medlaboratorijskega primetjalnega preizkušanja, v letu 2005 bodo lahko pooblaščeni 
le laboratoriji, ki bodo akreditirani.

Implementacija krovne vodne direktive bo zahtevala celo vrsto aktivnosti in medsektorskega povezovanja, 
predvsem pa izvajanje strokovnih nalog v zvezi z ugotavljanjem pritiskov in ekološkega statusa voda.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost posameznih projektov je na splošno težko kvantitavno izmeriti. Merilo za uspešno izveden projekt je 
pozitivno ocenjeno in podpisano zaključno poročilo projekta.

Potencialni indikatoiji na podlagi katerih bi bilo možno meriti uspešnost:

Vodenje upravnih postopkov skladno z določili obstoječe zakonodaje
Realizacija zastavljenih ciljev v okviru študij in raziskav
Kvaliteta izvajanja obratovalnega monitoringa (projekt Medlaboratorijskega primerjalnega preskušanja).

2209 - Vračilo CO2 takse

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za vračilo CO2 takse je::

1. Zakon o varstvu okolja - 80. člen (Ur. 1. RS, št. 32/03 in 1/96, 56/99 - ZON in 22/00 ZJS)
2. Zakon o vladi -21. člen (Ur. 1. RS, št. 4/93 in 23/96)
3. Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. 1. RS, Št. 91/02,8/03 in 67/03)

Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 se plačuje zaradi uporabe goriv in sežiganja gorljivih organskih 
snovi in je v celoti prihodek proračuna RS. Del vplačane takse je namenski prihodek proračuna RS, in sicer v višini, 
potrebni za vračilo takse na podlagi popolnih zahtevkov za vračilo.

Zahtevek za vračilo takse je popoln, če poleg dokazila o nakupu goriva, dokazila o predhodnih vračilih, dokazila o 
vplačani taksi ter naziv banke in številke transakcijskega računa, na katerega naj ministrstvo izplača vračilo tudi 
dovoljenje po Uredbi o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Agencija RS za okolje) izda gospodarski družbi ali posamezniku za 
uporabo goriva, ki ni obremenjeno s plačilom takse za obremenjevanje zraka z emisijami CO2 dve vrsti dovoljenj:

1. dovoljenje za uporabo goriva, ki ni obremenjeno s plačilom takse za obremenjevanje zraka z emisijami CO2 
skladno z 19. členom Uredbe (skladno z dovoljenimi oblikami državnih pomoči za pokrivanje investicijskih 
stroškov)

2. dovoljenje za uporabo goriva, ki ni obremenjeno s plačilom takse za obremenjevanje zraka z emisijami CO2 
skladno z 32. členom Uredbe (skladno z dovoljenimi oblikami državnih pomoči za pokrivanje stroškov 
tekočega poslovanja).

adl.

Dovoljenje za uporabo goriva , ki ni obremenjeno s plačilom takse za obremenjevanje zraka z emisijami CO2 za 
pokrivanje upravičenih stroškov pri investiciji se izda na podlagi javnega razpisa, Id ga ministrstvo, pristojno za 
varstvo okolja izvede po predpisih na področju dajanja državnih pomoči.

V javnem razpisu za dodelitev oprostitve plačila takse se določijo tudi višina in oblika finančnih jamstev, kijih mora 
gospodarska družba ali podjetnik predložiti kot jamstvo za izvedbo investicije ali ukrepov za zmanjševanje emisij 
CO2.

K vlogi za izdajo dovoljenja je treba priložiti poročilo o izvedenih delih investicije ali ukrepov za zmanjševanje 
emisij CO2 ter dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev, na podlagi katerih je bila odobrena oprostitev plačila takse.

Kot upravičeni investicijski stroški se po tej uredbi štejejo stroški zaradi:
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uvedbe soproizvodnje toplote in elektrike pri rekonstrukciji obstoječe toplarne z najmanj 5 % prihrankom 
primarne energije, pri čemer se za upravičene stroške štejejo dodatni stroški rekonstrukcije obstoječih 
toplarn v primerjavi s stroški primerljive konvencionalne toplarne,
uvedbe kombiniranega cikla pri rekonstrukciji obstoječe plinske turbine, pri čemer se za upravičene stroške 
štejejo dodatni stroški rekonstrukcije obstoječe plinske turbine v primerjavi s stroški primerljive 
konvencionalne turbine
izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije v obstoječem industrijskem obratu, če je učinek ukrepov letno 
zmanjšanje emisij CO2 za najmanj 5 %, pri čemer se za upravičene stroške štejejo dodatni strošld izvedbe 
ukrepov učinkovite rabe energije,
rekonstrukcije obstoječih naprav za oskrbo naselij s toploto ali pri izvedbi drugih ukrepov pri oskrbi, če je 
učinek rekonstrukcije ali ukrepov lemo zmanjšanje emisij CO2 za najmanj 7 %, pri čemer se za upravičene 
stroške štejejo dodatni stroški rekonstrukcije obstoječih naprav, katerih učinek je zmanjšanje emisij CO2, 
zamenjave uporabe fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije, kot so biomasa, sončna energija, 
geotermalna energija in drugo, pri obstoječih napravah za ogrevanje, pri čemer se za upravičene stroške 
štejejo dodatni stroški rekonstrukcije ali vgradnje naprav za ogrevanje na obnovljive vire energije v 
primerjavi s stroški vgradnje naprav enake toplotne moči na fosilno gorivo,
izvedbe ukrepov zmanjšanja toplotnih izgub objektov, če je učinek ukrepov letno zmanjšanje emisij CO2 za 
najmanj 15 %, pri čemer se za upravičene stroške štejejo stroški za dodamo zmanjšanje toplotnih izgub, ki 
je večje, kot ga določajo predpisi iz področja toplotnih izgub objektov.

Če upravni organ v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da imetnik oprostitve plačila takse ni izpolnil vseh pogojev, 
na podlagi katerih mu je bila odobrena oprostitev plačila takse, izdajo dovoljenja zavrne.

V dovoljenju se določi največjo letno količino emisije CO2, za katero velja oprostitev plačila takse, čas veljavnosti 
dovoljenja in obveznosti, kijih mora imetnik dovoljenja izpolniti.

Oprostitev plačila takse za pokrivanje upravičenih stroškov, ki se dodeli gospodarski družbi ali podjetniku, lahko 
pokriva največ 40 % upravičenih stroškov investicije. Če je oprostitev plačila takse dodeljena malemu ali srednjemu 
podjetju, se lahko z njo pokrije dodatnih 10 odstotnih točk upravičenih stroškov investicije.

Za gospodarsko družbo ali podjetnika, ki investira na območju, ki je upravičeno do dodeljevanja regionalne državne 
pomoči, v skladu z veljavno regionalno karto oprostitev plačila takse lahko pokrije dodatnih 10 odstotnih točk 
upravičenih stroškov na območju (a) oz dodatnih 5 odstotnih točk na območju (b).

ad 2.

Ministrstvo, za pristojno za varstvo okolja izda (skladno z 32. členom Uredbe) tudi dovoljenje za uporabo goriva, ki 
ni obremenjeno s plačilo takse za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 tudi za pokrivanje stroškov tekočega 
poslovanja zaradi poslabšanja gospodarskega položaja gospodarske družbe kot posledice uvedbe takse. Ker se bodo 
največje letne količine emisij CO2 za naprave, za katere izda ministrstvo za okolje dovoljenje za uporabo goriva za s 
takso neobremenjeno gorivo skladno z določili 34.člena predloga spremembe Uredbe zmanjševale vsako leto za 8 
odstotkov, se bo posledično povečevala pomoč za izvedbo ukrepov zmanjšanje emisij CO2 oziroma pokritje 
upravičenih stroškov skladno z 19. členom te uredbe.

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

Realizacijo lahko spremljamo kvantitativno:

s številom izdanih odločb za oprostitev CO2 takse,
s številom zahtevkov za vračilo že plačane CO2 takse,
s tolarsko vrednostjo izplačil vračil.

Vračilo že plačane CO2 takse se je pričelo izvajati v letu 2003 in pričakujemo, da bomo v prihodnje lahko prikazali 
trende realizacije kvantitativno.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Podrobnejša obrazložitev mehanizma vračil že plačane CO2 takse je podana v točki 1 (obrazložitev dejavnosti).

4. Planirani indikatorji

Uspešnost zastavljenih ciljev lahko merimo kvantitativno z indikatorji, kot je opisano v točki 2.
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15042501 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda ~

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti načrtovanja, urejanja in varstva voda, vodnih in obvodnih zemljišč, vključno z 
moijem ter vodnimi viri ter izvajanje gospodarske javne službe za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč 
vodnogospodarskih ureditev ter postopke pri podeljevanju koncesij za rabo vode, vodnih zemljišč in naplavin ter 
upravne postopke.

V ta namen lahko ključne naloge združimo v tri vsebinske sklope in sicer:

načrtovanje,
zagotavljanje izvajanja javne gospodarske službe za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč 
ter na del, ki pokriva postopke pri izdaji koncesij za rabo vode, vodnih zemljišč in naplavin ter postopke in 
izdajo upravnih aktov na področju voda.

Ključne naloge vezane na izvajanje politike do voda so naslednje: priprava strokovnih podlag v najširšem pomenu 
za izvajanje varstva voda, urejanja voda, izvajanje javne gospodarske službe, izvajanje upravnih postopkov, priprava 
programov za projektno dokumentacijo in program investicijsko vzdrževalnih del in investicij v vodno 
infrastrukturo, priprava prostorske dokumentacije.

2. Pravne podlage

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,1/96),
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št 110/02 in 8/03),
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.32/93),
Uredba o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (Uradni list 
RS, št 42/03),
Uredba o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (Uradni 
list RS, št. 42/03),
Strokovno navodilo o tem kaj obsega vzdrževanje naravnih vodotokov in drugih zbiralnikov vode, vodnih zemljišč 
ter vodnogospodarskih objektov in naprav v splošnirabi (Uradni list RS, št. 27/84),
Načrt zaščite in reševanja (sklep vlade z dne 22.4.1999),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),
Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št 8/00),
Zakon o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št 16/74),
Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95, 2/98 in 58/03),
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št 32/93),
Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list RS, št. 44/97 in 59/01),
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96,67/02 in 36/03),
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
Evropska direktiva o skupni politiki do voda,
Državni program za prevzem pravnega reda EU,
Okoljska pristopna strategija Slovenije za vključitev v EU,
Konvencija o varstvu in uporabi meddržavnih vodotokov in mednarodnih jezer,
Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem,
Konvencija o sodelovanju pri varstvu in trajnostni rabi reke Donave, 
meddržavne pogodbe.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so izvajanje nalog, ki jih' na področju upravljanja z vodami nalaga Zakon o vodah, 
Zakon o varstvu okolja, meddržavne pogodbe o skupnem reševanju vodarske problematike na meddržavnih 
vodotokih, mednarodne konvencije varstva okolja in neposredno voda, ki jih je Republika Slovenija ratificirala. Ti 
cilji so predvsem: doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodo povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva 
pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in urejanje vodnih količin, spodbujanje trajnostne rabe voda, 
dolgoročno varstvo razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti, odločanje o rabi voda ob upoštevanju njene 
gospodarske, ekološke in socialne funkcijo, pri čemer velja posebna pozornost zagotovitvi pogojev trajnostne rabe 
voda.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Na področju načrtovanja je glavni cilj, na osnovi sprejetih letnih planov, zagotoviti pripravo strokovnih podlag za 
izvajanje upravljanja z vodami v najširšem smislu. Pri tem gre tako za pripravo strokovnih podlag, kot osnove 
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strateškim odločitvam pri upravljanju z vodami, državnim lokacijskim načrtom na področju voda ter izvajanju 
upravnih nalog. Glavni cilji pri pripravi programa za sklop investicij in investicijsko vzdrževalnih del, ki se bodo 
financirale iz Sklada za vode je izboljšanje stanja voda, predvsem varstva pred škodljivim delovanjem voda, 
obrambe pred poplavami ter ohranjanja in urejanje vodnih količin. Ključna projekta v letu 2005 iz tega sklopa sta 
vsekakor državni lokacijski načrt Spodnje Savinjske doline in državni lokacijski načrt obrambe pred poplavami 
Ljubljane s sistemom suhih zadrževalnikov na Gradaščici, ter sodelovanje pri pripravi državnih lokacijskih načrtov 
za verigo HE na spodnji Savi.

Na področju izvajanja gospodarske javne službe je ključni cilj dokončno uveljaviti in utrditi spremembe, ki jih je v 
vsebinskem in organizacijskem smislu prinesel Zakon o vodah. Gre za to, da bodo izvajalci gospodarske javne 
službe je izvedli vzdrževalna del in druge naloge javne službe pravočasno, kvalitetno in v okviru planiranih sredstev 
in programov.

Obseg in vsebina dela na področju upravnih postopkov in koncesij je bolj ali manj vezana na število in vsebino vlog. 
Gre za to, da bi v letu 2005 dokončno vzpostavili sistem, ki bo omogočal hitro in kvalitetno obravnavanje vlog 
skladno z veljavno zakonodajo.

3528 - Aktivnosti za približevanje Evropski uniji - vode

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na obveznosti RS je v okviru teh sredstev predvideno reševanje problematike povezane z izvajanjem 
Evropske direktive o skupni politiki do voda in državnim programom za prevzem pravnega reda EU.

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

Sredstva so namenjena vsem aktivnostim, ki so povezana s približevanjem Slovenije k EU na področju upravljanja z 
vodami, predvsem aktivnostmi povezanimi z izvajanjem Evropske direktive o skupni politiki do voda.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sem sodi financiranje posameznih nalog za pripravo poročil, recenzij, strokovnih podlag in programov priprava 
prevodov, zgibank in publikacij, ter za organizacijo ali sodelovanje in udeležbo predstavnikov Agencije RS za 
okolje na delavnicah, seminatjih in drugih podobnih izobraževanjih, ki so potrebna za implementacijo zakonodaje 
EU v slovenski pravni red.

4. Planirani indikatorji

Sredstva so planirana in uporabljena v skladu z letnim programom Agencije RS za okolje.

2505 - Dolgoročna strategija vodooskrbe RS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ena od pomembnih nalog na področju upravljanje z vodami je tudi varovanje vodnih virov in zagotavljanje pogojev 
za trajnostno zagotovitev vode, kot naravnega vira.

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

Prednostne naloge so predvsem priprava sodobnih strokovnih podlag, katerih cilj je omogočiti moderno obdelavo 
podatkov, optimalno planiranje, izkoriščanje, upravljanje in varovanje vodnih virov ter zagotoviti podatkovno bazo 
za izdelavo načrtov upravljanja z vodami in podrobnejših načrtov, za izvajanje upravnih postopkov in izvajanje 
aktivnosti v povezavi s pripravo odlokov za določevanje vodovarstvenih območij in režimov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Poleg načrtovanih nalog so sredstva namenjena tudi za pokrivanje stroškov obveznosti iz okvirov meddržavnega 
sodelovanja na področju raziskave vodnih virov in obmejnih teles podzemne vode.

4. Planirani indikatorji

Sredstva so planirana in uporabljena v skladu z letnim programom Agencije RS za okolje.
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2528 - Izvajanje odločb IRSVN

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na vodotokih na območju Republike Slovenije je zaradi lokalnih vremenskih ali drugih dogodkov občasno lahko 
povzročena škoda, ki ogroža varnost ljudi in objektov. V teh primerih se nujna sanacijska in rekonstrukcijska dela 
izvajajo na podlagi odločbe Inšpektorata RS za okolje in prostor. Dela, opravljena na osnovi odločb Inšpektorata RS 
za okolje in prostor niso predmet letnega piana vzdrževalnih del, niti investicijskega vzdrževanja, zato so sredstva za 
plačilo po odločbah izvedenih del predvidena v okviru tega proračunskega namena. Poleg izvajanja interventnih 
ukrepov so sredstva namenjena pokrivanju stroškov nujnih ukrepov pri manjših ekoloških nesreči na celinskih 

vodah.

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

Glede na nujnost interventnih ukrepov v preteklih letih so planirana minimalna sredstva, ki so potrebna za primer 
nujnih intervencijskih del.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti glede na specifiko niso planirani temveč bodo izvedeni na osnovi odločb Inšpektorata RS za okolje in 
prostor in sodijo v sklop interventnih del na vodotokih in pokrivanju stroškov nujnih ukrepov pri manjših ekoloških 
nesrečah na celinskih vodah.

4. Planirani indikatorji

Ker gre za interventna sanacijska dela uspešnost programa ni možno ocenjevati.

3529 - Lokacijski načrti za državne vodnogospodarske objekte

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MOP in njegov organ v sestavi ARSO je kot upravljavec voda ter vodnih zemljišč nosilec - investitor lokacijskih 
načrtov za vodno infrastrukturo na področju urejanja voda, in sicer za ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, 
varstvo pred škodljivim delovanjem voda in skrb za hidromorfološko stanje vodnega režima. Kot investitor mora 
pristopiti k reševanju celovite in prioritetne vodnogospodarske problematike, katere vpliv presega občinske meje ene 
same občine in za katere reševanje je potrebno uskladiti interese več interesnih področij (urejanje voda, varstvo 
narave, kmetijstvo, urbanizacija).

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

Izdelava državnih lokacijski načrtov mora potekati v skladu z veljavno zakonodajo.

Planirana sredstva so predvidena za izdelavo lokacijskih načrtov in za inženiring za vodenje postopka. Predlagana 
poraba izhaja iz potreb v preteklih letih in glede na letni programom Agencije RS za okolje in glede na potek 
lokacijskih postopkov iz programa.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V skladu s programom ARSO bosta v letu 2005 v izvajanju dva večja projekta in sicer postopek za izdelavo 
državnega lokacijskega načrta za ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini in DLN za 
obrambo pred poplavami dela Ljubljane s sistemom suhih zadrževalnikov na Gradaščici in drugi lokacijski načrti v 
skladu s programom ARSO.

4. Planirani indikatorji

Ker gre za zakonsko določene postopke in se mora pristopiti k reševanju celovite in problematike, katere vpliv 
presega občinske meje ene same občine in za katere reševanje je potrebno uskladiti interese več interesnih področij 
(urejanje voda, varstvo narave, kmetijstvo, urbanizacija) uspešnost programa ni možno ocenjevati.

Sredstva so planirana in uporabljena v skladu z letnim programom Agencije RS za okolje in glede na potek 
lokacijskih postopkov.
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3532 - Recenzije in revizije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe izvajanja nalog Agencije RS za okolje se pripravljajo razne strokovne podlage, študije in projektna 
dokumentacija, za katere je potrebno opraviti strokovno presojo s strani naročnika.

S tem Agencija RS za okolje zagotavlja nadzor nad kakovostjo izdelane strokovne in tehnične dokumentacije. Glede 
na zahtevano specifično strokovnost in nezasedenost ustreznih delovnih mest v Agenciji, mora večji del recenzij 
naročati pri priznanih usposobljenih institucijah ali ekspertih.

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

Sredstva te proračunske postavke se planirana glede na program strokovnih in drugih nalog, ki se bodo izvajale v 
letu 2004-2005. V celoti bodo sredstva uporabljena za plačilo strokovnih institucij, posameznih ekspertov ter za delo 
recenzijskih komisij pri pregledu in revidiranju izdelane dokumentacije, pri nadzoru nad kakovostjo izdelanih 
gradiv.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Program revizij je vezan na program nalog Agencije RS za okolje.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost programa ni možno ocenjevati ker je realizacija vezana na druge programe ARSO.

3536 - Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenija je na področju varstva voda s podpisom in ratifikacijo Helsinške konvencije, Donavske konvencije, 
Barcelonske konvencije ter protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja sprejela obveznosti 
udeležbe pri skupnih programih, raziskavah ter zagotavljanju stalnih informacijskih baz za potrebe izvajanja 
konvencij.

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

Iz postavke se krijejo stroški monitoringa kakovosti voda v okviru Barcelonske konvencije (del monitoringa 
Jadranskega morja, viri onesnaževanja morja) in monitoringa kakovosti voda, ki se izvaja na osnovi bilateralnih 
meddržavnih sporazumov Slovenije s sosednjimi državami. Kot posledica izvajanja konvencij se v okviru stalnih 
meddržavnih komisij za vodno gospodarstvo, ustanovljenih na podlagi meddržavnih pogodb, rešuje 
vodnogospodarska problematika, predvsem mejnih voda.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Stroški obsegajo vzorčenje, izdelavo kemijskih analiz, pripravo poročil, polnjenje podatkovnih baz itd. Monitoring 
izvajajo pretežno pogodbeni izvajalci.

V okviru izvajanja so finančna sredstva potrebna tudi za izvedbo nalog na podlagi sklepov komisij, predvsem: 

pripravo strokovnih podlag, mnenj, študij in raziskav 
pripravo prevodov in drugih pisnih slikovnih materialov 
izvedbo, organizacijo in vodenje mednarodnih posvetov, 
sestankov in delavnic

organizacijo in udeležbo na rednih zasedanjih meddržavnih komisij za vodno gospodarstvo

4. Planirani indikatorji

Sredstva so planirana in uporabljena v skladu z letnim programom Agencije RS za okolje.
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2422 - Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko dokumentacijo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na obveznosti in pristojnosti Agencije RS za okolje po obstoječi zakonodaji, je v okviru teh sredstev 
predvideno reševanje perečih problemov, vezanih na področje urejanje voda, predvsem v smislu priprave potrebnih 
strokovnih podlag in podrobnejših načrtov za izvajanje ukrepov na področju urejanja voda.

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

Zaradi večletne prekinitev sistematične izdelave strokovnih podlag za evidentiranje obstoječega vodnega režima, 
študij in raziskav ter predhodne dokumentacije za izvedbo vodne infrastrukture je pospešitev priprave te 
dokumentacije nujna. Izdelana dokumentacija je tudi osnova za izdelavo načrtov upravljanja z vodami in programa 
ukrepov v okviru urejanja voda. Sredstva so planirana in uporabljena v skladu z letnim programom Agencije RS za 
okolje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V program je vključena izdelava študij in strokovnih podlag kot hidravlične analize stanja na vodotokih, kjer je 
poplavna ogroženost urbaniziranih površin največja. Kot strokovno podlago je potrebno izdelati tudi analizo stanja 
na povodnih delih - oziroma evidentiranje stanja na hudourniških območjih ki z svojo nestabilnostjo ogrožajo nižje 
ležeča območja.

4. Planirani indikatorji

S sistematičnim pristopom k izdelavi potrebnih analiz in strokovnih podlag bo dana podlaga za načrtovanje in 
določanje prioritet za programu ukrepov in šele njihova realizacija bo končno merilo uspešnosti.

2507 - Upravna in razvojna dokumentacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Najpomembnejša naloga na področju upravljanja z vodami je vodenje upravnih in vseh ostalih postopkov, ki jih 
vodi ARSO, katere je potrebno podpreti tako s strokovnega, podatkovnega, postopkovnega in razvojnega gledišča.

Namen porabe teh sredstev je tudi informatiziranje vseh postopkov na področju upravljanja z vodami.

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

Tako je treba pripraviti vse potrebne strokovne podlage in analize ter razvojne dokumente za nemoten potek 
upravnih postopkov in ostalih postopkov, ki jih definira zakon o vodah s podzakonskimi prepisi in ostali postopki s 
področja urejanja prostora in graditve in jih pokriva ARSO s področja upravljanja z vodami.

Treba je opravljati podatkovno podporo zgoraj omenjenim postopkom in sicer v obliki različnih podatkovnih baz, 
povezav med različnimi bazami in sorodno, za potrebe lažjega odločanja in za potrebe shranjevanja odločitev v 
digitalni obliki (torej polnjenje vodnega katastra in vodne knjige po zakonu o vodah).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana in bodo uporabljena v skladu z letnim programom Agencije RS za okolje za naloge, ki so 
potrebne za izvajanje upravnih postopkov.

4. Planirani indikatorji

S sistematičnim vodenjem evidence, baz podatkov in informatiziranja vseh postopkov na področju upravljanja z 
vodami bo njihova realizacija enostavnejša in bo tudi izkazana uspešnost nalog tega programa.

2402 - Varstvo obalnega morja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Služba varstva obalnega motja je opredeljena v 98. členu Zakona o vodah, s katerim država kot obvezno 
gospodarsko javno službo zagotavlja vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.
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2. IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Varstvo obalnega morja obsega:

utrjevanje bregov morske obale
odstranjevanje odloženih naplavin
odstranjevanje prekomerne zarasti na morski obali
odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov 
čiščenje gladine moija in preprečevanje onesnaženja gladine in morske obale

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izvedbo zgoraj navedenih nalog zagotavlja obvezna gospodarska javna služba, ki skrbi poleg naštetih nalog tudi za: 

operativno izvajanje interventnih ukrepov in sanacij ob nenadnih onesnaženjih morja in morske obale 
opravljanje kontrolnih obhodov in poročanja o onesnaženjih in drugih dogodkih 
opravljanje dežurstev izven rednega delovnega časa 
vodenje evidenc o posebnih dogodkih na morju in morski obali

4. Planirani indikatorji

Sredstva so planirana in uporabljena v skladu z letnim programom Agencije RS za okolje.

3539 - Vodna zemljišča

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna pristojnost ministrstva je upravljanje z vodami in vodno infrastrukturo v okviru vodnih zemljišč.

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

Vpis oziroma evidentiranje zemljišč, ki imajo karakter vodnih zemljišč kot javnega dobra vode, predstavlja prvi, 
nujni korak v procesu priprave sodobnih podatkovnih evidenc voda. Evidence vodnih zemljišč so predpogoj za 
zavarovanje teh za upravljanje z vodami nujnih zemljišč.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izvedba projekta je vsebinsko zahtevna ter zahteva specializirana znanja iz področja geodetske, vodarske in pravne 
stroke. Sredstva se bodo predvsem uporabila za pripravo strokovnih in zemljiško-pravnih podlag za evidentiranje in 
odkup vodnih zemljišč, predvsem zaradi neporavnanih zadev v preteklosti.

4. Planirani indikatorji

Sredstva so planirana in uporabljena v skladu z letnim programom Agencije RS za okolje.

3538 - Vodnogospodarska javna služba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javna gospodarska služba se bo na področju voda izvajala v skladu z 161. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02) in pripadajočimi predpisi.

Sredstva bodo uporabljena za izvajanje obveznosti in nalog gospodarske javne službe urejanja voda na naslednjih 
področjih:

1. ohranjanja in uravnavanja vodnih količin, kjer se bodo izvajale naloge za zagotavljanje obratovanja in 
vzdrževanja vodne infrastrukture za ta namen,

2. varstva pred škodljivim delovanjem voda, kjer se bodo izvajale naloge:

za zagotavljanje obratovanja, vzdrževanja in spremljanja stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred 
škodljivim delovanjem voda,

izvajanja izrednih ukrepov v času povečane ogroženosti pred vodami, kjer to pomeni predvsem izvajanje 
ukrepov na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje 
posledic škodljivega delovanja voda, celodnevne dežurne službe, povečan nadzor nad vodno infrastrukturo, 
odstranjevanje plavja in omogočanje pretočnosti struge tekočih voda, izvajanju začasnih ukrepov (izvedbi 
obrambnih nasipov, nasutij, prebojev),
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spremljanje nenadnega onesnaževanja voda,

izvajanje ukrepov v primeru naravnih nesreč zaradi škodljivega delovanja voda,

3. vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč, kjer se bodo izvajale naloge:

utijevanje bregov in dna površinskih voda ter morske obale,

skrb za pretočnost strug tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin,

košnja in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih,

odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda in 
vodnih ter priobalnih zemljišč,

čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč.

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

Obseg rednih vzdrževalnih del na vodni infrastrukturi bo glede na investicijska vlaganja do leta 2004 povečan prav 
tako je za vzdrževanje naravnih vodotokov potrebno zagotoviti večja sredstva.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Dela javne gospodarske službe bodo potekala v skladu s programom ARSO za leto 2005 na področju ohranjanja in 
uravnavanja vodnih količin, varstva pred škodljivim delovanjem voda in vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč.

4. Planirani indikatorji

Ker predstavlja program obvezno javno gospodarsko službo bo uspešnost zastavljenih ciljev možno prikazati glede 
na realizacijo v preteklih letih in glede na vrednost vodne infrastrukture.

Naloge javne gospodarske službe se bodo izvajale na podlagi letnega programa ARSO.

3527 - Vzdrževanje vodnogospodarskih objektov v območju avtocest

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru izgradnje avtocest v RS, je bilo zgrajeno večje število objektov vodne infrastrukture. Objekti se po 
izgradnji prenesejo v upravljanje in vzdrževanje na Agencijo RS za okolje. Sredstva so predvidena za realizacijo 
prevzema in za vzdrževanje teh objektov v letu prevzema ko še niso uvrščeni v program javne gospodarske službe.

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

Glede na program izvedene vodne infrastrukture v sklopu gradnje avtocest v RS do leta 2004 je s strani investitorja 
napovedan večji obseg prenosa izgrajene vodne infrastrukture zato je tudi povečan predlog porabe.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Program porabe je vezan na terminski plan izvajanja gradnje oziroma dokončanja posameznih avtocestnih odsekov 
in postopke prevzema.

4. Planirani indikatorji

Ker gre za prevzem izvedene vodne infrastrukture, ki je financirana s strani drugega proračunskega uporabnika 
uspešnost programa ni možno ocenjevati.

15052501 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

Upravne in z njimi povezane strokovne naloge v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in varstvom naravnih 
vrednot opravlja upravni organ, pristojen za ohranjanje narave (Zakon o ohranjanju narave Uradni list RS, št. 56/99 
in popr. 31/00). Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot so ukrepi, s katerimi se ureja 
varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, vključno z njihovim genskim materialom in habitati ter 
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ekosistemi zato, da se zagotovi trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti ter zagotavlja ohranjanje naravnega 
ravnovesja in ohranijo naravne vrednote. Urejanje zadev ohranjanja biotske raznovrstnosti je v pristojnosti države.

2. Pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št 22/03)
Zakon o Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št 1/81,42/86)
Zakon o Triglavskem narodnem paritu (Uradni list SRS, št 17/81,42/86)
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št 57/96)
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 32/93, 1/96)
Akt o nasledstvu - Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem (Uradni list RS-MP, št 13/93) 
Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS, št 30/96, MP, št. 7) 
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu Alp (Uradni list RS, št 19/95)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Uradni list RS-MP, št 18/98)-Bonska 
konvencija
Zakon o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami, spremembe konvencije ter dodatki I, H, III in IV h konvenciji (Uradni list RS, št 110/99, MP 31)
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih 
življenjskih prostorov (Uradni list RS, Št 55/99, MP, št 17) - Bernska konvencija
Protokol o posebnih zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju, Konvencije o varstvu 
Sredozemskega moija in obalnega območja
Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, št 57/93)
Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št 57/98)
Akti o zavarovanju naravnih vrednot - posamični akti o zavarovanju naravnih vrednot
Akt o notifikaciji nasledstva - Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine, Konvencija o 
močvirjih, ki imajo mednarodni pomen, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic - (Uradni list RS, št 15/92) 
Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št 20/98)
Uredba o koncesiji za upravljanje naravnega rezervata Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 31/99)
Odlok o varstvu in razvoju naravnega rezervata Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 31/99)
Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01)
Uredba o zatočišču za živali prostoživečih vrst (Uradni list RS, št. 98/2002)
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002
Uredba o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru (Uradni list RS, št. 37/2003) 
Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Uradni list, št. 90/2001)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je preprečitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ravni vrst, ekosistemov, 
habitatnih tipov ter genomov, preprečitev nadaljnjega ogrožanja ravnovesja zaradi neustreznega izkoriščanja 
rastlinskih in živalskih vrst ter uničenje ali poškodovanje naravnih vrednot (Zakon o ohranjanju narave). 
Podprogram zajema aktivnosti vezane na politiko ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot, 
ureditev zakonodaje, institucionalno krepitev javnih služb varstva narave, investicije in tehnične ukrepe varstva, 
raziskave in izgradnjo informacijskih sistemov z vključitvijo v mednarodne sisteme varstva narave ter izvajanje 
obveznosti po mednarodnih konvencijah in evropskih direktivah. Po uveljavitvi Zakona o ohranjanju narave in po 
prevzemu pravnega reda EU se je znamo povečal obseg nalog na področju varstva narave in vseh zgoraj naštetih 
aktivnostih s tega področja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilj je nadaljevanje izpolnjevanja obveznosti iz direktiv o pticah in habitatih. Pristop ohranjanja 
narave, ki je določen z Naturo 2000, je treba v naj večji možni meri uporabiti tudi za habitatne tipe in vrste, ki so 
pomembne iz nacionalnega zornega kota. Kjer je le možno, je treba doseči sinergetske učinke.

Zagotoviti je treba učinkovito delo strokovne in upravne službe na področju ohranjanja narave, da bo sposobna 
povezati vse strokovne potenciale na tem področju in se učinkovito odzivati tako na mednarodne obveznosti kot tudi 
na dejanske dejavnike ogrožanja biotske pestrosti in naravnih vrednot v Sloveniji. Obdržati je treba visoko kakovost 
dela na področju izvajanja konvencije CITES in se kot doslej aktivno udeleževati mednarodnih pobud za ohranjanje 
biotske pestrosti s prioriteto na evropski ravni.
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2403 - Akcije varstva narave in intervencije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju akcij varstva narave in so po vsebini zlasti fizična dela za zaščito ogroženih 
delov narave, rekonstrukcijska oz. renaturacijska dela, kot je obnova uničenih ali poškodovanih naravnih vrednot v 
prvotno oziroma ekološko bogatejše stanje, sanacijski ukrepi za odpravljanje negativnih posledic na naravnih 
vrednotah zaradi človekovih dejavnosti oziroma nezaželenih naravnih procesov, akcije za predstavitev in 
označevanje naravovarstveno pomembnih delov narave zunaj zavarovanih območij. Sredstva se namenjajo tudi za 
sofinanciranje, sponzoriranje in dajanje dotacij.

Sredstva so namenjena za intervencijska dela na naravnih vrednotah oziroma v vplivnih območjih naravnih vrednot 
za preprečevanje poškodovanja naravne dediščine oziroma naravnih znamenitosti, za preprečevanje negativnih 
vplivov na naravnih vrednotah oziroma za preprečevanje negativnih vplivov na rastlinske in živalske vrste ter za 
interventno odpravljanje stanja po uničenju, poškodovanju ali poslabšanju razmer na območju naravne vrednote oz. 
življenjskega prostora rastlinskih in živalskih vrst. Poleg financiranja nalog gre tudi za njihovo sofinanciranje.

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

Naloge izhajajo iz Zakona o ohranjanju narave, predlogi so zbrani v programu za tekoče leto in je osnova za javna 
naročila.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Neposredno oddajanje nalog v okviru programa, poseben projekt ni potreben.

4. Planirani indikatorji

Rezultati realizacije postavke niso merljivi z indikatoiji, ampak z rezultati akcij in intervencij.

3S44 - Nadomestila in odškodnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadomestila in spodbude se izplačujejo za namen pogodbenega varstva in skrbništva nad naravnimi vrednotami, 
območji, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti in nepremičninami v zavarovanih območjih. Sredstva 
se namenjajo tudi izvajanju kmetijsko - okoljskih in drugih programov. Odškodnine se izplačujejo zaradi 
poslabšanja obstoječih pogojev za pridobivanje dohodka, ki ga povzroči uveljavitev naravovarstvenih režimov in za 
škodo, ki jo povzročijo zavarovane živalske vrste.

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

Izplačila potekajo na podlagi vlog strank, višina je predlagana glede na prejšnje leto in predvidene trende.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt ni potreben, ker je procedura opredeljena z zakonom.

4. Planirani indikatorji

Rezultati realizacije postavke niso merljivi z indikatoiji, ker je težko predvideti in načrtovati višino nadomestil in 
odškodnin.

2407 - Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo geodetskih postopkov, cenitev in drugih dejanj, potrebnih za izvedbo odkupa in 
odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave zlasti v povezavi z realizacijo predkupne pravice države na teh 
območjih.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Interes države za odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave je povezan s kasnejšim znižanjem stroškov 
upravljanja, oz. doseganja naravovarstvenih ciljev z nižjimi sredstvi v primerjavi z zakonsko določenimi izplačili 
nadomestil in odškodnin. Sredstva so načrtovana v mnogo manjšem obsegu kot je naravovarstveni interes.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Odkupi potekajo na podlagi zakonsko določene predkupne pravice, poseben projekt ni potreben.

Postavka je namenjena rednemu izvajanju zakonskih nalog in ne predvideva večjih projektov.

4. Planirani indikatorji

Indikatorje obseg odkupljenega zemljišča v ha v enem letu. Postavi se ga glede na razpoložljiva sredstva in ceno na 
trgu nepremičnin.

2405 - Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se namenja za izvajanje operativnih nalog, povezanih z ohranjanjem biotske raznovrstnosti in varstvom 
naravnih vrednot. S sredstvi se izpolnjujejo obveznosti izhajajoče iz Zakona o ohranjanju narave in podzakonskih 
predpisov izdanih na njegovi podlagi (zlasti izvajanje ukrepov varstva), iz Zakona o ratifikaciji konvencije o 
biološki raznovrstnosti ter s tem povezane Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti in akcijskega plana, iz določil 
Ramsarske konvencije (predvsem za ohranjanje in trajnostno rabo mokrišč, vključevanje novih Ramsarskih lokalitet 
ter izvajanje ukrepov in spremljanje stanja mokrišč, popularizacija varstva in trajnostne rabe mokrišč), iz določil 
Bonnské konvencije (predvsem izvajanje obveznosti iz ratifikacije posameznih sporazumov: varstvo netopirjev, 
selitvenih vrst ptic, malih kitov), iz določil Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi 
živalskimi in rastlinskimi vrstami (predvsem vzpostavitev sistema in usposabljanje ključnih skupin, nadzor, 
ozaveščanje in informiranje javnosti, nabava materialnih sredstev za označevanje ter opremo mejnih prehodov, 
ipd.), iz določil Bernske konvencije (predvsem za pripravo še ne izdelanih akcijskih programov za varstvo vrst, 
pridobivanje podatkov o razširjenosti in ogroženosti vrst iz dodatkov konvencije), iz določil Protokola o posebno 
zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti v Sredozemlju, ki je obveznost Barcelonske konvencije, kot tudi iz 
določil Donavske konvencije (ohranjanje ekosistemov) ter določil drugih mednarodnih konvencij in sporazumov.

Sredstva so namenjena aktivnostim, ki so povezane z izvajanjem evropske zakonodaje na področju varstva narave in 
sicer Direktive o habitatih in Direktive o ptičih zlasti glede vzpostavljanja, spremljanja stanja in vzdrževanja 
omrežja NATURA 2000 (za izvajanje ali sofinanciranje strokovnih, koordinacijskih, pravnih, implementacijskih 
nalog, vključno s promocijo teh območij).

S temi sredstvi se sistematično izvaja spremljanje stanja (monitoring) indikatorskih rastlinskih in živalskih vrst ter se 
ugotavlja ogroženost, analizira poškodovanje ali uničenje posameznih osebkov ali populacij, ekološko pomembnih 
območij in posebnih varstvenih območij z vidika vrst in habitatov; pripravlja in izvaja se ukrepe varstva vrst, ukrepe 
za vzdrževanje ali izboljšanje življenjskih razmer, študije o stanju živalskih vrst ter njihovem življenjskem prostoru 
in pripravlja se metode za izvajanje varstva vrst. S sredstvi se zagotavlja tudi delovanje zatočišč za živali 
prostoživečih vrst

Sredstva se namenjajo tudi sofinanciranju in sponzoriranju študij in raziskovalnih nalog ter udeležbi državnih 
uslužbencev ter zunanjih ekspertov na strokovnih srečanjih, za kritje stroškov povezanih z izobraževanjem ter 
kritjem stroškov tujih strokovnjakov povezanih s tem namenom.

Med drugim postavka vključuje financiranje posameznih nalog za pripravo poročil, recenzij, strokovnih podlag in 
programov, ki izhajajo iz predpisov ES, za informiranje, izobraževanje in komunikacijo, zlasti v zvezi z omrežjem 
NATURA 2000. Sredstva so namenjena pripravi in ažuriranju spletnih strani, konferencam, seminatjem in 
delavnicam vključno s hotelskimi in gostinskimi storitvami, delovanju telefonske točke, izdaji promocijskega 
gradiva, vključno s prevajalsko in tehnično podporo.

Sredstva se namenjajo tudi za stroške povezane s sodelovanjem tujih ekspertov pri usposabljanju in izobraževanju 
ali ozaveščanju javnosti v Sloveniji, zlasti na področju izvajanja predpisov ES.

Sredstva se porabljajo tudi za stroške, povezane s sodelovanjem z vladnimi ustanovami in nevladnimi 
organizacijami za varstvo narave v drugih državah ter s sodelovanjem v mednarodnih organizacijah. S te postavke 
se plačujejo članarine v mednarodnih organizacijah (IUCN, Wetlands International, Planta Europa, Grecel, 
TRAFFIC int., Europe Bird Crime in drugih). S sredstvi s te postavke se plačujejo tudi druge članarine, stroški 
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zunanjih strokovnjakov, prostovoljni prispevki v fundacije ter stroški nakupa tuje strokovne literature ter prometni 
davek za tuje donatorje.

Sredstva se namenjajo izpolnjevanju nalog, ki izhajajo iz sklopa Uredb ES, ki urejajo trgovino z ogroženimi vrstami. 
Pri tem zlasti za izdelavo strokovnih mnenj zunanjih ekspertov in institucij, determinacijo- zaseženih pošiljk 
(taksonomska določitev, DNA in druge analize), mnenja in študije potrebne za ugotovitev stanja pred izdajo 
dovoljenj za izvoz ali gojitev ter pripravi strokovnih predlogov za spremembe dodatkov konvencij, predloge 
resolucij in drugih dokumentov. Sredstva se porabijo tudi za izpolnjevanje rednih poročevalskih obveznosti do 
konvencij (prevodi, tisk ipd.). Sredstva se namenjajo tudi za pripravo in distribucijo publikacijskega materiala 
namenjenega informiranju in ozaveščanju javnosti o varstvu narave (oblikovanje, tisk in prevodi publikacij, 
sejemske predstavitve in predavanja), predpisih ES ter zlasti o režimu uvoza in izvoza ogroženih vrst, kakor tudi za 
tisk obrazcev potrebnih za izdajanje dokumentov skladno z zahtevami ES.

Proračunska sredstva so namenjena tudi vzpostavitvi podatkovne zbirke in sistema izdajanja dokumentov o trgovini 
z ogroženimi vrstami v Sloveniji (vzpostavitev režima izdajanja dovoljenj in potrdil ter vodenja evidence 
znanstvenih ustanov, gojiteljev ipd.) ter njenemu dograjevanju kakor tudi izpolnjevanju poročevalskih obveznosti do 
Evropske komisije (lema in dveletna poročila). Iz sredstev se financira tudi nabava programske in druge opreme 
potrebne za izvajanje predpisov ES in domače zakonodaje na področju varstva narave. Nadalje so sredstva 
namenjena informiranju in usposabljanju nadzornih in drugih organov (npr. carinske službe, policije in inšpekcij) ter 
nevladnih in drugih organizacij.

Sredstva so namenjena varstvu biotske raznovrstnosti in izpolnjevanju vsebinskih obveznosti z ohranjanjem 
območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost, zagotavljanjem in vzdrževanjem genskih bank, spremljanjem stanja 
ekosistemov, opravljanjem neposrednega naravovarstvenega nadzora v zavarovanih območjih in zunaj njih (npr. 
Zavod za gozdove), ukrepi za preprečevanje ogrožanja in vzdrževanje biotske raznolikosti, popularizacijo biotske 
raznovrstnosti ter vključevanjem nevladnih organizacij.

Na podlagi prednostnih ukrepov iz Strategije ohranjanja biotske pestrosti se zagotovi izvajanje monitoringa kazalcev 
biotske raznovrstnosti; izvaja se naloge povezane z ohranjanjem prednostnih habitatnih tipov in habitatov 
prednostnih vrst, vključno s prizadevanji za primemo izvajanje ključnih (za ohranjanje) dejavnosti (npr. kmetijstvo, 
turizem in rekreacija, gozdarstvo, Siljenje infrastrukture); postavljanje info točk, predvsem na zavarovanih območjih 
ali v njihovi okolici z namenom usmetjanja obiskovalcev.

Iz sredstev se krijejo tudi stroški povezani z udeležbo, na konferencah pogodbenic, odborih in v drugih organih 
mednarodnih konvencij ter drugih mednarodnih organizacij ter udeležbo pri delu odborov pri Evropski 
komisij i/Svetu, vključno s stroški udeležbe zunanjih ekspertov. Nadalje se iz te postavke krijejo tudi stroški 
povezani z izobraževanjem, posveti in sestanki v zvezi z izvajanjem nalog, vključno s kritjem stroškov zunanjih 
ekspertov in tujih strokovnjakov povezanih s tem namenom.

Proračunska sredstva so namenjena financiranju študij in raziskovalnih nalog na ostalih področjih varstva narave 
(inventarizacija in vrednotenje narave, študije povezane s posegi v naravo, spremljanje stanja in ugotavljanje 
ogroženosti narave vključno z minerali in fosili, pripravo metod varstva, pripravo strokovnih mnenj za potrebe 
upravnih in dragih postopkov ter za študije in raziskave na področju ravnanja z genskim materialom), financiranju 
strokovnih podlag za pripravo podzakonskih predpisov ter recenzijam.

Sredstva se porabljajo tudi za naloge v zvezi s Posredovalnico informacij (CHM - Clearing house mecbanism), kije 
informacijsld in komunikacijski sistem za izmenjavo informacij za podporo izvajanja in uresničevanja Konvencije o 
biološki raznovrstnosti na mednarodni in državni ravni. Je obveznost države, ki izhaja iz 18. (3) člena Konvencije in 
dragih dokumentov, sprejetih na zasedanjih Članic Konvencije.

Pri nekaterih nalogah gre za nadaljevanje aktivnosti začetih v preteklih letih in v letu 2003. Sredstva se porabljajo za 
financiranje, sofinanciranje in sponzoriranje nalog.

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

Izračun temelji na oceni predvidenih obveznosti in sestankov v letu 2004, obveznosti za pripravo strokovnih gradiv 
(za poročanje glede na obveznosti iz mednarodnih dogovorov), kakor tudi priprav na izvajanje direktiv ES, 
dogovora o vzdrževanju azila ter dragih nalog. Sredstva za članarine v mednarodnih organizacijah so predvidena na 
osnovi v prejšnjih letih plačanih članarin.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S proračunske postavke se delno financira projekt NATURA 2000, preostale naloge so vezane v glavnem na 
neposredno izvajanje zakonsko opredeljenih nalog.
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Projekt NATURA 2000 (ekološko omrežje območij pomembnih za ohranjanje evropsko pomembnih vrst in 
habitatnih tipov v Evropski uniji) opredeljuje opredeljevanje območij NATURA 2000 in izvajanje 6. člena Direktive 
o habitatih vključno s komunikacijsko podporo. Proračunska postavka je namenjena predvsem komunikacijski 
podpori.

4. Planirani indikatorji

Rezultati realizacije postavke niso merljivi z indikatorji.

15062501 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje naloge, ki se nanašajo na vzpostavitev in delovanje spremljanja stanja okolja, ki ga v skladu z 
Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) zagotavlja država (državni monitoring). Monitoring obsega 
opazovanje in nadzorovanje naravnih meteoroloških, hidroloških in radioloških pojavov ter opazovanje in 
spremljanje emisij v vodi in zraku. Dejavnost obsega tudi zagotavljanje sprotnih informacij za potrebe javnosti, 
uporabnikov ter zaščite in reševanja. Kakovost podatkov monitoringa je za uporabnike posebno pomembna, zato je 
temu elementu dejavnosti dan poseben pomen. V podprogramu so vključene tudi naloge, ki se nanašajo na 
meteorološko bdenje, spremljanje, opazovanje in napovedovanje vremena s poudarkom na napovedovanju 
vremenskih pojavov, ki lahko povzročijo izgubo človeških življenj ali večjo materialno škodo. To obsega tudi 
analitične, proučevalne in druge strokovne naloge, ki se nanašajo na pojave v ozračju, klimatologijo, fenologijo in 
agrometeorologijo, medsebojno vplivanje hidrosfere in atmosfere, naloge za potrebe energetike in varstva okolja ter 
spremljanje meteoroloških dejavnikov kakovosti zraka in padavin. Pomembni nalogi sta meteorološka zaščita 
letalskega prometa nad Slovenijo in sodelovanje pri vzpostavljanju potrebnih opazovanj in nalog za potrebe 
slovenske vojske.

2. Pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o upravi,
Zakon o letalstvu,
Zakon o vodah Državni program za prevzem pravnega reda EU,
Okoljska pristopna strategija Slovenije za vključitev v EU
Zakon organizaciji in delovnem področju ministrstev,
ICAO konvencija,
Konvencija o Svetovni meteorološki organizaciji,
Konvencija o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah, 
Konvencija o onesnaženosti zraka na velike razdalje, 
Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med RS in Evropskim centrom za srednjeročne vremenske napovedi, 
Zakon o ratifikaciji Konvencije o spremembi podnebja,
Zakon o ratifikaciji Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja,
Konvencija o sodelovanju pri varstvu in trajnostni rabi reke Donave (Donavska konvencija)
Konvencija o varstvu in o uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer (Helsinška konvencija) 
Konvencija o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemskega moija (Barcelonska konvencija) 
Meddržavni sporazumi:
Slovenija - Avstrija (Drava) 
Slovenija - Avstrija (Mura) 
Slovenija - Hrvaška 
Slovenija - Madžarska
Meddržavni sporazumi (velja enako):
Slovenija - Italija - Hrvaška 
Slovenija - Italija
Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zrak. (Uradni list RS, št.73/94) 
Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št 52/2002) 
Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št 52/2002) 
Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št 52/2002)
Uredba o ozonu v zunanjem zraku (UL 8/2003)
Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Uradni list RS, št. 125/00) in 
(Uradni list RS, št. 4/01)
Pravilnik o emisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Uradni 
list RS, št. 40/01)
Uredba o kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 11/02)
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Pravilnik o emisijskem monitoringu podzemne vode (Uradni list RS, št 42/02)
Uredba o kemijskem stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 11/02)
Pravilnik o monitoringu kemijskega stanja površinskih voda (Uradni list RS, št 42/02)
Uredba o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS, št 46/02) 
Pravilnik o monitoringu površinske vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (v pripravi) 
Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št 46/02) 
Pravilnik o monitoringu kakovosti površinske vode za življenje sladkovodnih vrst rib (v pripravi)
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju v Evropski agenciji 
za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (Ur. list RS, št 59/01)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS, št.24/03)
Direktive EU:
Direttive 2000/60/EC of thè European Parliament and the Council establishing a fiamework for Community action 
in the field of water policy
Surface Water intended for Abstraction of drinking water (75/440/EEC)
Methods of measurement and frequences of sampling and analyses of surface water intended for the abstraction of 
drinking water (79/869/EEC)
The groundwater direttive (80/68/EEC)
Dangerous Substances Direttive (76/464/EEC)
Council Direttive on ambient air quality assessment and management, 96/62/EC
Council Direttive on air pollution by ozone, 92/72/EEC
Council Direttive relating to limit values for sulphur dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in 
ambient air, 99/30/EEC
Direttive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2Q00 relating to limit values 
for benzene and carbon monoxide in ambient air
Council Decision establishing a reciprocai exchange of Information and data from networks and individuai stations 
measuring ambient air pollution within the Member States, 97/101/EC
Direttive 2002/3/EC of the European Parliament and Council of 12. frb. 2002 Relating to Ozone in Ambient Air. 
The Direttive on Access to Environmental Information (Council Direttive 90/313/EEC on freedom of access to 
Information on the environment (OJ L 158,23.6.90 p.56-58)
*The European Environment Agency Regulation (Council Regulation (EEC) No. 1210/90 on the establishment of 
the European Environment Agency and file European Environment Information and Observation Network (OJ L 
120, 11.5.90, p. 1-6)
The Reporting Direttive (Council Direttive 91/692/EEC standardising and rationalising reports on the 
implementation of certain Directives relating to the environment (OJ L 377,31.12.91 p.48-54
Council Regulation (EC) No 933/1999 of 29 Aprii 1999 amending Regulation (EEC) No 1210/90 on the 
establishment of the European Environment Agency and the European environment information and Observation 
network (OJ L 117,5.5.1999 p. 1-4)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj izvajanja nalog Urada za meteorologijo Agencije RS za okolje je predvsem učinkovita zaščita 
človeških življenj in lastnine, varovanju okolja, prispevek k trajno uravnoteženemu razvoju in zagotavljanju 
kontinuitete meritev in opazovanj v mreži meteoroloških postaj širom Slovenije. V naslednjih letih bomo pospešeno 
vlagali v razvoj sistemov za opozarjanje pred vremenskimi in vodnimi ujmami, predvsem bomo razvijali tehnike in 
metode za zelo kratkoročno napovedovanje nevarnih pojavov in opozarjanje pred njimi. Gospodarske analize 
Svetovne meteorološke organizacije kažejo, da se tovrstno vlaganje vrača gospodarstvu z več desetkratnim 
faktorjem. Pri tem bomo uporabljali vhodne podatke evropskih centrov (za srednjeročno prognozo vremena - 
ECMWF, za vremenske satelite - EUMETSAT in za kompozitno radarsko sliko - EUMETNET - OPERA), kakor 
tudi srednjeevropskega centra za vremensko napoved na omejenem območju ALADIN - LACE. Kot učinkovito 
pomoč gospodarstvu in prostorskemu planiranju bomo v klimatskih raziskavah razvili metode, ki uporabljajo 
modema GIS orodja, tako da bodo rezultati direktno uporabni.

Dolgoročni cilj dejavnosti Urada za monitoring Agencije RS za okolje je izvajanje državnega monitoringa naravnih 
pojavov ter državnega imisijskega monitoringa v skladu z direktivami EU, obveznostmi, ki sledijo iz sprejetih 
mednarodnih konvencij ter zakona o varstvu okolja, zakona o vodah in relevantnih podzakonskih aktov. V 
prihodnjih letih nameravamo dejavnost monitoringa razvijati z uporabo novih modemih metod ter v vseh segmentih 
monitoringa uvajati avtomatizacijo in računalniško podporo. Poseben poudarek nameravamo dati zagotavljanju 
kakovosti z razvijanjem celovitega sistema kakovosti ter ustreznih podpornih dejavnosti. Strokovnjaki za monitoring 
bodo sodelovali pri pripravi zadevne zakonodaje. Emisijski monitoring bo sledil dolgoročne cilje iz Nacionalnega 
programa varstva okolja ter posebej poglavja Osnovni cilji varstva okolja v Sloveniji.

Podprogram zajema specifične dejavnosti, kijih morajo izvajati Državni meteorološki centri na osnovi Konvencije o 
Svetovni meteorološki organizaciji in na osnovi potreb številnih uporabnikov, ki jim meteorološki podatki in 
rezultati predstavljajo osnovo za planiranje rabe prostora ali kot vhodni podatki za njihove potrebe. Napoved 
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vremena in opozorila pred nevarnimi vremenskimi pojavi imajo neposreden vpliv na varovanje človeških življenj in 
premoženja. Dejavnost obsega meritve meteoroloških in fenoloških spremenljivk, sistem zagotavljanja kvalitete, 
splošne in posebne napovedi vremena ter aplikativno meteorološko in agrometeorološko dejavnost

Podprogram zajema dejavnosti, vezane na državni emisijski monitoring in monitoring naravnih pojavov. Poleg 
kontinuiranih meritev različnih okoljskih parametrov obsega tudi zagotavljanje kakovosti teh podatkov, tvorjenje 
baz podatkov, priprava poročil in posredovanje podatkov javnosti in zainteresiranim institucijam ter različne 
spremljajoče aktivnosti (npr. modeliranje Siljenja onesnaženja ipd.). Kakovostni in neprekinjeni nizi teh podatkov 
predstavljajo del nacionalnega bogastva. V bodočem proračunskem obdobju nameravamo deloma povečati obseg 
monitoringa ter še izboljševati njegovo kakovost. To obsega tudi vzdrževanje akreditacije laboratorijev kot 
pomembne podporne dejavnosti monitoringu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni cilj podprograma na segmentu meteorologije je zagotavljanje delovanja vseh dejavnosti Državnega 
meteorološkega centra, vzdrževanje in posodabljanje meteorološkega merilnega sistema, uvajanje novih 
prognostičnih in analitičnih metod pri vseh nalogah Urada za meteorologijo.

Na segmentu imisijskega monitoringa in monitoringa naravnih pojavov je glavni letni izvedbeni cilj podprograma 
dodaten dvig kakovosti monitoringa ter delno povečanje obsega avtomatskega monitoringa, posebej na segmentu 
hidrologije. Pomembna lema cilja sta redno in brezhibno delovanje avtomatske mreže za kakovost zraka, instalirane 
iz sredstev PHARE ter opreme za avtomatski monitoring kakovosti voda, prav tako financirane iz sredstev PHARE.

Vzpostaviti je treba informacijski sistem Narava s temeljnimi segmenti (zavarovana območja, naravne vrednote 
EPO), zagotoviti njihovo povezljivost, soodvisnost, skladnost s konceptom podatkovnega skladišča prostorskih 
podatkov. Izdelati bo treba prilagojeno orodje za enostavno korekcijo prostorskih entitet, atributnega dela ter orodje 
za pregledovanje in analize. Vzpostaviti bo treba tudi ustrezno vzdrževanje sistema in povezave z regionalnimi 
zavodi Naloga je kontinuirana.

Na Agencijo RS za okolje je treba prenesti evidence o naravnih vrednotah, ki jih upravljavski zavodi (TNP, RPŠ in 
KRP) vodijo za svoja območja. Prenos je potreben zaradi poenotenja evidenc in delitve vrednot na državne in 
lokalne. Naloga je enoletna in visoko prioritetna. Naloga o informacijskem sistemu narava bo nadgrajena s pripravo 
orodij za vnos in pregledovanje, ki jih bomo najbolj pogosto uporabljali. Izvedeno bo izobraževanje uporabnikov na 
agenciji in zavodih naravne in kulturne dediščine.

Delovanje in razvoj EIONET omrežja izpostavlja potrebo po razvoju integralnega informacijskega sistema na 
področju okolja, ki gaje mogoče zasnovati postopoma na osnovi izgradnje naslednjih treh podsistemov upravljanja: 
zbiranja podatkov, analiziranja podatkov in poročanja. Za uspešno funkcioniranje je potrebno poenotiti strateške 
cilje ARSO s cilji prisotnimi v domačem in mednarodnem okolju.

Za doseganje želenega stanja je potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili hitrejši razvoj organizacijskega in 
informacijskega sistema. Glavni cilji na naslednjih treh področjih so: na področju strukture in sistemov - 
izoblikovanje dokončne organizacijske strukture, opredelitev obveznosti poročanja v podzakonskem aktu in 
odgovornosti za njegovo izvajanje, oblikovanje projektne in organske organizacije, na področju kulture organizacije 
- spodbujanje inovativnosti, medsebojnega sodelovanja, uvajanje motivacijskega sistema, spreminjanje sistema 
vrednot, načinov obnašanja in odzivanja na probleme ter na področju znanja in sredstev - vključevanje vseh 
potrebnih ekspertov, vzpostavljanje povezav med njimi, skupno delo na domačih in tujih projektih, spodbujanje 
uporabe EEA rešitev za lastne potrebe, hiter prenos znanja, ustvarjanje lastnega organizacijskega »know-how« in 
večje fleksibilnosti z uporabo sodobne informacijske tehnologije.

2413 - Članstvo v mednarodnih organizacijah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za plačilo članarin v mednarodnih organizacijah in projektih, v katere je 
vključena R Slovenija. Spremljanje vremena ni mogoče brez tesnega mednarodnega sodelovanja in Urad za 
meteorologijo ne more opravljati svojih osnovnih, predvsem prognostičnih dejavnosti brez aktivnega vključevanja v 
mednarodne organizacije. Sredstva predstavljajo plačilo kotizacij v mednarodnih organizacijah: Svetovna 
meteorološka organizacija, Pridruženo članstvo v Evropskem centru za srednjeročno prognozo (ECMWF, Reading, 
Velika Britanija), pridruženo članstvo v Evropski organizaciji za meteorološke satelite (EUMETSAT, Darmstadt, 
Nemčija). Postavka zagotavlja tudi udeležbo naših predstavnikov na uradnih sestankih omenjenih organizacij in 
naših strokovnjakov v mednarodnih strokovnih skupinah. S sredstvi bodo pokriti predvsem potni stroški in 
kotizacije za udeležbe na simpozijih, mednarodnih posvetovanjih in sestankih za medsebojno usklajevanje dela s 
sosednjimi državami.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišča so dana v ratificiranih konvencijah in mednarodnih pogodbah.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N letu 2003 je Slovenija podpisala pogodbo z EUMETSAT in postala sodelujoča država. Zaradi tega se bo postopno 
povečevala dosedanja kotizacija EUMETSAT-u. Nov status bo omogočal prostorske analize satelitskih posnetkov 
velike ločljivosti, kar bo neposredno uporabno pri objektivnih ocenah posledic meteoroloških ujm in ostalih 
škodljivih ekstremnih meteoroloških pojavov.

4. Planiram indikatorji

Indikatoiji uspešnosti so v tem primeru relevantni, saj sredstva predstavljajo plačilo prevzetih mednarodnih 
obveznosti.

2460 - Hidrološki monitoring

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za izvajanje in obdelovanje hidroloških in hidromorfoloških meritev, opazovanj 
in izvajanju poskusov, za pogodbe o delu s honorarnimi opazovalci, zagotavljanje delovanja vodomerske mreže 
vključno z odškodninami za uporabo zemljišč ali povzročeno škodo, redna vzdrževalna dela na vodomerskih 
postajah, redno spremljanje in obveščanje ter prognoziranje hidrološkega stanja. Gostota vodomerske mreže je 
določena na osnovi navodil Evropske agencije za okolje in Svetovne meteorološke organizacije. Vodomerska mreža 
vključuje površinske vodotoke z jezeri, podtalnico in moije.

Sredstva so namenjena tudi opazovanju izvirov, pomembnih za preskrbo z vodo, s poudarkom na določevanju 
njihove izdatnosti in zaledja od koder se napajajo. Pokrivajo se tudi stroški sodelovanja s sosednjimi državami pri 
medsebojnem usklajevanju hidroloških parametrov in izmenjavi podatkov. Sredstva so namenjena tudi za širitev 
mreže avtomatskih meteoroloških in hidroloških postaj ter tisk publikacij.

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

Meritve se bodo izvajale na podlagi zakona o varstvu okolja in zakona o vodah. V načrtu je sprejem podzakonskih 
aktov, kijih zahteva okvirna vodna direktiva EU.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zahteve okvirne vodne smernice zahtevajo modernizacijo obstoječe mreže merilnih postaj. V okviru vodnega sklada 
se predvidevajo investicije v vodno infrastrukturo, kar bo terjalo tudi pripravo potrebne dokumentacije.

4. Planirani indikatorji

a. realizacija letnega plana
b. izplen podatkov
c. pravočasno izdelana poročila o meritvah

2518 - Informacijski sistem varstva okolja

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo uporabljala za naloge na področju informacijskega sistema varstva okolja in se planirajo v skladu z 
zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in drugimi predpisi, ki zadevajo področje okolja. Gre za 
ažuriranje, prenovo in vzdrževanje obstoječih ter vzpostavitev novih okoljskih podatkovnih baz, povezovanje že 
obstoječih podatkovnih baz, izdelavo skupnih šifrantov, obdelavo podatkov iz podatkovnih baz in za potrebno 
informacijsko tehnologijo v širšem smislu. Del sredstev postavke bomo namenili za projekte e-uprave v skladu s 
strategijo e - Poslovanja v javni upravi.

Veliko aplikacij bo potrebno razviti za zagotavljanje prikazov na spletnih straneh. Ti prikazi bodo namenjeni tako 
interni uporabi, saj tak način omogoča pregledovanje, neodvisno od vrste strojne opreme, kot zunanjim 
uporabnikom, ki želijo sprotno pregledovati informacije o okoljskih pojavih.

Sredstva so namenjena vzpostavljanju, upravljanju in vzdrževanju podatkovnih baz za podatke z avtomatskih 
klasičnih merilnih postaj meteorološkega, hidrološkega in ekološkega monitoringa, za organiziranje, izdelovanje 
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vzdrževanje zahtevnejših aplikacij za obdelavo podatkov iz podatkovnih baz ter za sodelovanje pri mednarodni 
izmenjavi podatkov.

Nadgradili bomo informacijski sistem hidrologije, ki bo izboljšal operativno delo hidrološke prognostične službe 
(nacionalni hidrološki prognostični sistem), delo terenskih ekip pri izvajanju hidrometričnih meritev in bo v skladu s 
sistemi QAQC. Nadaljevali bomo z razvojem in izdelavo aplikativne opreme, ki bo omogočala urejanje in 
pregledovanje podatkov hidrološkega monitoringa, ki so zbrani v Oracle bazi. Posebno poglavje pri zasnovi 
programske opreme bo namenjeno višjim statističnim in kontrolnim obdelavam podatkov ter izdelavi skupnih 
katastrov merilnih postaj hidrološkega in monitoringa kakovosti voda. Načrtujemo tudi prenovo informacijskega 
sistema kemijsko analitskega laboratorija.

Po Zakonu o ohranjanju narave in v skladu z mednarodnimi konvencijami mora država voditi evidence o naravnih 
vrednotah, zavarovanih območjih, ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih, ki morajo biti 
povezane v učinkovit informacijski sistem.

Zaradi vključevanja Slovenije v Evropsko skupnost bo treba izmenjavati podatke o območjih NATURA 2000, 
posebnih varstvenih območjih in zavarovanih območjih z EU. Cilj naloge je vzpostaviti sistem za zbiranje, vodenje, 
vzdrževanje in posredovanje podatkov ter zagotoviti skladnost teh podatkov s podatki Evropske skupnosti. Zato je 
potrebna ustrezna informacijska podpora.. Informacijski sistem mora upoštevati vzorčno aplikacijo EMERALD in 
merila ter standardni obrazec NATURA 2000 (Council Directive 97/409/EEC), kakor tudi standarde Evropske 
okoljske agencije (EEA) za poročilo o zavarovanih območjih. Sredstva bodo namenjena tudi vzpostavitvi katastra 
kraških jam.

Sredstva so namenjena za pripravo programskih aplikacij, za odkup podatkovnih baz in evidenc, stroške vnosa in 
obdelave atributnih in kartografskih podatkov, pripravo skenogramov kart ter za sofinanciranje projektov, ki se 
lahko vključijo v informacijski sistem varstva narave. Javno dostopne vsebine bodo dostopne na internetu v NV 
atlasu. Omogočiti je potrebno tudi neposreden dostop do naših podatkov območnim enotam Zavoda RS VN.

Obstoječa zakonodaja na področju okolja in voda, obveznosti iz mednarodnih sporazumov ter vstopanje v EU nas 
obvezujeta k vzdrževanju in prenovi obstoječega prostorskega informacijskega sistema upravljanja z vodami. To 
pomeni prenovo obstoječih aplikacij, vzpostavitev in implementacijo novih evidenc na vodah ter vzpostavitev in 
implementacija enotnih postopkovnih sistemov za upravljanje z vodami po vseh vodnih območjih. Prav tako pa tudi 
povezavo z drugimi informacijskimi sistemi v okviru ARSO, MOP ter celotne državne uprave.

Vstopanje v EU in članstvo v Evropski agenciji za okolje (EEA) narekujeta priprave na poročanje v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi s področja okolja (EU, EEA, konvencije). Zato je potrebna vzpostavitev in razvoj 
EIONET omrežja in sorodnih omrežij na slovenski ravni ter vzpostavitev informacijskega sistema za poročanje, ld 
bo pokrival potrebe domače in mednarodne javnosti.

Cilj izgradnje takšnega informacijskega sistema je sposobnost vključevanja v evropsko poročevalsko omrežje. Z 
vzpostavitvijo IS za poročanje gradimo tudi sistem, ki ga država potrebuje za spremljanje stanja okolja in za potrebe 
ozaveščanja javnosti o okoljski problematiki. Sistem je potrebno razviti z vidika organizacije, komunikacije, vsebine 
in s tehničnega vidika. Njegov namen je zagotavljati pravočasne, popolne, jedrnate, koristne in točne informacije v 
primerni obliki in za ceno, ki je nižja od koristi, ki jih prinaša. Podatki in poročila iz informacijskega sistema bodo 
dosegljivi javnosti skozi svetovno spletno omrežje.

Planirana sredstva pokrivajo vsa področja in aktivnosti EIONETa: sodelovanje v delovnem programu EEA, 
sodelovanje ekspertov z EEA/EIONET, pridobitev podatkov za potrebe poročanja iz nacionalnih referenčnih 
centrov izven ARSO, priprava in publiciranje indikatorjev in poročil o stanju okolja, vzdrževanje obstoječih 
podatkovnih baz in predstavitev, delovanje in posodabljanje spletne strani EIONET-SI, nakup in vzdrževanje strojne 
in programske opreme za potrebe EIONET omrežja, izdelava novih podatkovnih baz,

plačilo tehničnih in drugih storitev potrebnih za aktivnosti v okviru EIONET (organizacija delavnic, seminarjev, 
reprezentančni stroški), obveščanje in ozaveščanje javnosti o aktivnostih (promocijske aktivnosti, prevodi, redakcija, 
lektoriranje, oblikovanje in tiskanje publikacij, organizacija raznih dogodkov npr. izbor za okoljski izdelek leta).

Proračunska postavka zagotavlja tudi delovanje celotnega računalniškega omrežja Agencije in kritje stroškov 
komunikacij v domačem omrežju, prenosa produktov numeričnih modelov iz ECMWF centra, in centra Meteo 
France ter pošiljanje naših podatkov v GTS. Pri tem je osebna skrb posvečena zanesljivosti delovanja vse 
računalniške in komunikacijske infrastrukture, varovanju omrežja in zavarovanju podatkov.

Sredstva so namenjena tudi sprotnemu posodabljanju licenčne programske opreme, kot so baze podatkov, 
aplikacijski strežniki, GIS orodja, ki bodo zagotavljali kakovostno delovanje informacijskega sistema.
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Za zagotavljanje nemotene izmenjave podatkov bomo skrbeli za dopolnjevanje in vzdrževanje informacijske 
infrastrukture, ki temelji na ustrezni opremljenosti, organizaciji in usposobljenosti. V ta namen bomo spoStovali 
splošne in dopolnjevali interne standarde.

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

Obstoječa zakonodaja na področju okolja, obveznosti iz mednarodnih sporazumov ter vstop v EU nas obvezujeta k 
nenehnemu dopolnjevanju informacijskega sistema varstva okolja, zato pričakujemo tudi v naslednjih letih trend 
rasti na tej proračunski postavki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt vzpostavitve informacijskega sistema Narava s temeljnimi segmenti (zavarovana območja, naravne 
vrednote, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja): zagotoviti njihovo povezljivost, soodvisnost, 
skladnost s konceptom podatkovnega skladišča prostorskih podatkov. Izdelati bo treba prilagojeno orodje za 
enostavno popravljanje prostorskih entitet, atributnega dela ter orodje za pregledovanje in analize. Vzpostaviti bo 
treba tudi ustrezno vzdrževanje sistema in povezave z regionalnimi zavodi. Naloga je večletna.

Projekt vzpostavitve enotnega informacijskega sistema za vode: prenova prostorskega informacijskega sistema za 
upravljanje voda, povezava z ustreznimi bazami monitoringa, vzpostavitev enotne baze vseh podatkov hidrološkega 
monitoringa z aplikacijami, ki bodo omogočale urejanje in pregledovanje podatkov površinskih in podzemnih voda, 
izvirov in morja hidrološkega monitoringa, ki so zbrani v Oracle bazi, prenova iň povezovanju katastrov merilnih 
postaj hidrološkega in monitoringa kakovosti voda. Naloga je večletna.

4. Planirani indikatorji

izdelan informacijski sistem Narava (delež izgotovljenosti glede na plan),
izdelan enotni informacijski sistem za vode (delež izgotovljenosti glede na plan), 
izdelan poročevalski informacijski sistem za potrebe poročanja (delež izgotovljenosti glede na plan) 
omogočen dostop do okoljskih informacij preko interneta.

2459 - Kakovost voda - monitoring

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska bodo porabljena za izvajanje monitoringa kakovosti voda v skladu s sprejeto zakonodajo.

Del monitoringa se izvaja na novi avtomatski merilni mreži. Kemijske analize vzorcev se izvajajo deloma v lastnem 
laboratoriju Agencije RS za okolje, deloma pa v pogodbenih laboratorijih.

Postavka vključuje samo izvajanje monitoringa, izdelava poročil, vzdrževalna dela, polnjenje baze podatkov in s 
tem povezani stroški ter pokrivanje materialnih stroškov monitoringa jezer na Limnološki postaji Bled. Sredstva so 
namenjena tudi akreditaciji kemijskega laboratorija, kije potrebna, ker laboratorij izvaja analize v okviru državnega 
monitoringa. Sredstva so namenjena za nadaljevanje širitve m onitoringa tal in monitoringa onesnaženosti gozdov.

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

Monitoringa kakovosti voda se izvaja v skladu z naslednjimi uredbami in pravilniki:

Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Uradni list RS, št. 125/00) in 
(Uradni list RS, št. 4/01)
Pravilnik o emisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo (Uradni 
list RS, št 40/01)
Uredba o kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 11/02)
Pravilnik o emisijskem monitoringu podzemne vode (Uradni list RS, št. 42/02)
Uredba o kemijskem stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 11/02)
Pravilnik o monitoringu kemijskega stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 42/02)
Uredba o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Uradni list RS, št. 46/02)
Pravilnik o monitoringu površinske vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (v pripravi)
Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, Št. 46/02)
Pravilnik o monitoringu kakovosti površinske vode za življenje sladkovodnih vrts rib (v pripravi)

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tudi akreditaciji kemijskega laboratorija, ki je potrebna, ker laboratorij izvaja analize v 
okviru državnega monitoringa. Po novih predpisih bodo smeli to delo opravljati le akreditirani laboratoriji.
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4. Planirani indikatorji

a. obseg meritev
b. izplen pravilno izmerjenih podatkov
c. pravočasno izdelana poročila o meritvah
d. akreditacija laboratorija

2458 - Kakovost zraka - monitoring

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo uporabljala za vodenju in izvajanju državnega monitoringa onesnaženosti zraka, pripravi podatkov 
za poročanje EU komisiji, EuroAirNet, Eoi, EIONET. Na avtomatskih in klasičnih merilnih postajah se na različnih 
za to izbranih lokacijah po Sloveniji izvajajo meritve vsebnosti plinov SO2, CO, NOx, 03, BTX, VOC, PM10, Pb, 
itd. v zraku ter kakovost padavin. Merilni podatki se kontrolirajo, tvorijo se podatkovne baze, pripravljajo različna 
poročila ter obvestila za javnost. Postavka vključuje materialne stroške, pogodbe s podizvajalci, določena 
vzdrževalna dela za potrebe monitoringa, polnjenje baze podatkov in s tem povezani stroški, izdelava programske 
opreme za ocenjevanje onesnaženosti zraka, izdelava ocene onesnaženosti zraka in s tem delo na modeliranju z 
izračunom onesnaženosti iz podatkov o onesnaževanju, izobraževanje in sodelovanje v mednarodnih projektih 
varstva zraka, izvajanje dodatnih meritev z mobilno postajo in sredstva za vzdrževanje mobilne postaje, itd. Sredstva 
so namenjena širitvi obsega monitoringa zunanjega gama sevanja.

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

Osnova za izvajanje naloge je zakon o varstvu okolja, pod točko 3 naštete nove uredbe, ratificirane mednarodne 
konvencije ter direktive EU. V letu 2003 pričakujemo še sprejele pravilnika o monitoringu, na podlagi katerega se 
bodo sprejemali letni načrti monitoringa kakovosti zraka.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Za razvrstitev prostora v cone onesnaženosti zraka je potreben posnetek stanja z gostejšo mersko mrežo. Zato je 
potrebna vpeljava cenejših novih merilnih metod z difuzivnimi sempletji, ki jih EU vpeljuje preko projekta 
AIRPECO. V Sloveniji. Naslov sprejetega projekta je »Urban Air quality in Ljubljana by Diffiisive Sampling«.

Nova Ozonska direktiva 2002/3/EC zahteva od držav članic sodelovanje preko meja, za skupno reševanje 
problematike visokih koncentracij ozona in s tem tudi sodelovanje z kandidatkami za EU. Iz tega naslova predlaga 
UBA Nemčija skupen projekt »Transport onesnaženega zraka preko Jadrana, ocena tvorbe fotokemijskega smoga z 
modeliranjem in meritve ozona.«

4. Planirani indikatorji

obseg meritev
izplen pravilno izmerjenih podatkov 
pravočasno izdelana poročila o meritvah

2462 - Meteorološka zaščita letalskega prometa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju nemotenega delovanja obstoječih letališč v Sloveniji: Ljubljana- 
Bmik, Maribor in Portorož. Na letališčih izvajajo polurne meritve in opazovanja, pripravljajo posebne napovedi in 
opozorila za potrebe letalskega prometa ter prognostične karte in predpisana poročila za oskrbo letalskih posadk v 

■ skladu s predpisi konvencije ICAO in Zakonom o letalstvu.

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

Izhodišča za izvajanje meteorološke zaščite zračnega prometa so podana v Zakonu o letalstvu, predpisih konvencije 
ICAO in priporočilih Svetovne meteorološke organizacije. Ker gre v primeru vseh treh letališč za mednarodna 
letališča, je potrebno strogo izvajati vse predpisane postopke.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Gre za tipično operativno dejavnost, ki pri svojem delu uporablja moderno tehnologijo.
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4. Planirani indikatorji

Uspešnost meteorološke zaščite letalskega prometa je ključnega pomena za nemoten letalski promet in jo je težko 
direktno meriti, saj je vezana še na druge službe na letališčih.

2461 - Meteorološki monitoring

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja predvsem meritve in opazovanja v mreži meteoroloških postaj in sredstva za 
delovanje honorarnih opazovalnih postaj - pogodbe o delu za okoli 250 honorarnih opazovalcev. Gostota merilne 
mreža je določena na osnovi kriterijev Svetovne meteorološke organizacije in klimatske raznolikosti Slovenije. 
Sredstva so namenjena tudi izvajanju radio-sondažnih meritev v višjih plasteh ozračja in vzdrževanju radarskega 
centra na Lisci ter zagotavljanju njegove operativnosti. Iz te proračunske postavke se krijejo tudi stroški za osnovne 
obdelave vseh meteoroloških podatkov, zbranih v opazovalni mreži in meteoroloških publikacij, ki jih mora izdajati 
Urad za meteorologijo kot slovenski državni meteorološki center po konvenciji o Svetovni meteorološki organizaciji 
in na osnovi potreb naših uporabnikov.

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

Največji del sredstev je potrebno nameniti za delovanje merilne in opazovalne mreže, katere gostota, oz. Število 
opazovalnih in merilnih točk je določena na osnovi kriterijev Svetovne meteorološke organizacije in potreb domačih 
uporabnikov po meteoroloških podatkih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Tudi v tem primeru gre za tipično operativno dejavnost, za zbiranje, kontrolo, hrambo in rokovanje podatkov o 
vremenu.

4. Planirani indikatorji

Merilo uspešnosti programa je odstotek zbranih podatkov glede na program in njihova kvaliteta.

2463 - Umerjanje meteoroloških in hidroloških instrumentov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljena za kakovostno in zanesljivo delovanje meteorološkega, hidrološkega in imisijskega 
monitoringa zraka in voda so nujne številne spremljajoče aktivnosti: redno in preventivno vzdrževanje in 
servisiranje merilne, komunikacijske in računalniške opreme, drobni material za potrebe vzdrževanja opreme, redne 
in izredne kalibracije senzorjev in merilnih sistemov, učinkovit sistem kakovosti ter strokovno utemeljen in 
pretehtan izbor opreme. Ta postavka zagotavlja tudi sredstva za kritje stroškov zunanjih podizvajalcev teh aktivnosti 
ter sredstva za akreditacijski postopek in vzdrževanje merilne opreme v Umerjevalnem laboratoriju ter vzpostavitev 
dokumentiranega sistema kakovosti na merilnih mrežah.

Izhodišče za višino predlaganih sredstev je poraba v preteklih letih ob upoštevanju dejstva, da seje število merilnih 
postaj ter nabor opreme v teh letih stalno povečevalo. S sredstvi s predlagane postavke se zagotavlja kakovost 
meritev na merilnih mrežah Urada za monitoring ter na meteorološki merilni mreži ter merilnih sistemih letalske 
meteorologije v Uradu za meteorologijo Agencije RS za okolje.

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

Predpisi, ki predpisujejo natančnost in točnost podatkov ter minimalni procent izplena podatkov za vsak monitoring 
posebej.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje merilne opreme se zahteva akreditiran laboratorij. Del parametrov je že akreditiranih, kar pomeni, da 
je treba vzdrževati akreditacijo. Drug del parametrov pa je potrebno še akreditirati (relativna vlaga, ekološki 
parametri), za kar teče ustrezen projekt

4. Planirani indikatorji

■ obseg storitev
izvrševanje plana posegov
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- pravočasno izvedeni posegi 
vzdrževanje in razširitev akreditacije

8206 - ALATNET - tuja donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ALATNET je raziskovalni program 5. okvirnega programa EU, namenjen usposabljanju na področju numeričnega 
modeliranja ozračja. Sredstva so namenjena štipendiranju tujih doktorskih študentov na začasnem usposabljanju na 
ARSO, kritju izdatkov za službena potovanja tujih študentov in zaposlenih na ARSO sodelujočih pri mednarodnem 
projektu ALADIN ter pokrivanju stroškov pisarniškega materiala in storitev, posebnega materiala in storitev, 
najemnin in zakupnin ter drugih operativnih stroškov, nastalih pri projektu ALATNET.

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

Izhodišča za program, ki ga izvaja v ARSO, so sestavni del programa ALATNET, ki ga vodi francoska državna 
meteorološka služba METEO France.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Po programu in terminskem planu bo leto 2005 zadnje leto programa.

4. Planirani indikatorji

Leta 2005 se bosta na ARSO izpopolnjevala dva tuja doktorska študenta (iz Avstrije in Romunije), Slovenija bo pa 
organizirala eno mednarodno delavnico.

16042501 - Priprava regulative za potresno odporno gradnjo

1. Opis podprograma

Ključne naloge na področju seizmologije so upravne in z njim povezane strokovne naloge. Seizmologija spremlja in 
vrednoti potresno dejavnost na ozemlju Slovenije in izven nje ter obveščanje ustrezne državne organe, javnost in 
sredstva javnega obveščanja o potresni aktivnosti. Skrbi tudi za ustrezno mednarodno izmenjavo podatkov s 
svetovnimi seizmološkimi centri, načrtuje in vzpostavlja stalne potresne opazovalnice na območju Slovenije, ter ob 
povečani potresni aktivnosti namešča začasne potresne opazovalnice. Po potresih izvaja makroseizmične raziskave, 
zbira in obdeluje zgodovinske podatke o potresih ter izdeluje kataloge potresov. Zbira in preučuje podatke o 
neotektonskih, geoloških, geofizikalnih in podobnih pojavih, povezanih s potresno dejavnostjo. Upravlja tudi naloge 
s področja potresnega inženirstva in inženirske seizmologije, oblikuje strokovne osnove predpisov in normativov za 
potresno varno gradnjo, pripravlja dokumentacijo za potresno varnost pomembnih objektov ter obdeluje in 
interpretira zapise pospeškov močnih potresov.

2. Pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (UL. RS, št. 32/93,1/96)
Sklep vlade RS št.932-00/98-2 z dne 13.maja 1999
Zakona o seizmološki službi SRS (UL SRS 14/78) - 4., 6. in 10 čl.
Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju velikih pregrad (UL. RS, št. 92/99)

3. Dolgoročni cilji podprograma

- vzpostavljanje sodobnega seizmološkega, geofizikalnega in geološkega informacijskega sistema za potrebe 
zaščite in reševanja, znanosti in gospodarstva,

- natančno določanje potresnih žarišč ter hitro obveščanje in posredovanje podatkov ob potresih in
- pridobivanje podatkov za zmanjševanje potresne ogroženosti v Republiki Sloveniji, to je zmanjševanje 

števila človeških žrtev in poškodb premoženja ob potresih s pridobivanjem strokovnih podlag za regulativo 
o potresno odporni gradnji ter pripravo podzakonskih aktov na področju seizmološkega opazovanja in 
potresno odporne gradnje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji za leti 2005 so:

V okviru nadaljevanja raziskovalno razvojne naloge »Inženirsko - seizmološke podlage za ocenjevanje potresne 
nevarnosti« : 
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pripravo metodologije za obdelavo zapisov močnih potresov, 
dopolnitev programske opreme za izračun potresne nevarnosti, 
ocenjevanje učinkov potresa na podlagi instrumentalnih podatkov in 
pripravo podlag za spremembo zakonodaje o potresno odporni gradnji (uskladitev s predpisom 
EUROCODE 8 ( potresno odporne konstrukcije).

V okviru raziskovalno razvojne naloge »Metodologija ocenjevanja potresne nevarnosti gradbenih objektov« pa bo 
pripravljena metodologija, ki bo na hiter način omogočala oceno potresne ranljivosti objektov. Tako bo moč na 
potresno nevarnih območjih že predhodno opredeliti objekte, ki jih je potrebno ojačiti.

Lemo bodo v okviru naloge opravljene raziskave tal pod lokacijami instrumentov za beleženje močnih potresov ter 
izvajanju terenskih meritev ojačevanja potresnih valov. V okviru naloge predvidevamo izvajanje meritev na treh 
lokacijah lemo.

Indikatotji so: karte potresne nevarnosti, ogroženosti in ranljivosti ter karte potresne mikrorajonizacije, stopnja 
potresnih učinkov (intenziteta), vršni pospešek tal, število smrtnih žrtev ob potresu in število porušenih objektov ob 
potresu.

Ostali izvedbeni cilji v letu 2005 so:

posodobitev obdelave zapisov in hitrega obveščanje v primeru močnejšega potresa, 
vzpostavitev središča za obdelavo podatkov za novo mrežo potresnih opazovalnic, 
izobraževanje in izdelava orodij za upravljanje in vzdrževanje nove mreže, 
nadaljevanje del na izboljšanju hitrostnega in atenuacijskega modela slovenskega ozemlja ter določanja 
dinamičnih parametrov potresov,
usklajevanje metodologije zajemanja, obdelave, izmenjave in shranjevanja seizmoloških podatkov s 
članicam Evropske Unije,
pripravljalna dela za izdelavo modela potresnih izvorov Slovenije, 
vzpostavitev podatkovne baze s seizmološkimi podatki.

2409 - Geološki monitoring

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sofinanciranje in izvedbo geoloških in geofizikalnih raziskav državnega pomena. 
Sredstva so namenjena za zagotavljanje geoloških in geofizikalnih raziskav ter izdelavo osnovnih in tematskih 
geoloških in geofizikalnih kart ter pridobivanja podatkov, ki so z vidika aplikacij pomembne za državo in širšo 
javnost (npr. za potrebe ocenjevanja potresne nevarnosti in ogroženosti) ter vzpostavitev sodobnega informacijskega 
sistema, kjer bodo geološki ter geofizikalni podatki in podatki drugih sorodnih strok pomembni za državo in širšo 
javnost dosegljivi v digitalni obliki.

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

Pomemben del dejavnosti vključuje sodelovanje pri izvedbi mednarodnih projektov, katerih raziskave vključujejo 
tudi slovensko ozemlje. Cilj je vzpostaviti geološko in geofizikalno opazovanje ter raziskave v skladu s standardi, 
ki veljajo v EU. Glavni izvedbeni cilj geofizikalnih raziskav je sodelovanje v mednarodnem projektu ALP 2002: 
3D-seizmične refrakcijske meritve za raziskavo litosfere v jugovzhodnem delu Alp. Ker leži pomemben del tega 
območja na geološko zelo kompleksno zgrajenem ozemlju Slovenije, je naše sodelovanje zelo pomembno. 
Pričakujemo, da rezultati projekta ne bodo imeli le znanstvene vrednosti, temveč tudi nekatere praktične implikacije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Z boljšim poznavanjem litosfere pod Slovenijo bomo predvsem izboljšali modele, ki so podlaga za ocenjevanje 
potresne nevarnosti (vključno z lokacijo jedrske elektrarne Krško) in povečali natančnost lociranja žarišč potresov. 
Nadalje so rezultati tovrstnih raziskav pomembni za oceno potencialov naravnih virov kot so geotermična energija, 
nafta in plin. Prek Slovenije bodo izmerjeni trije globoki seizmični profili. Večino merilne opreme bodo prispevali 
tuji partnerji, Slovenija pa mora zagotoviti sredstva za izdelavo vrtin v katerih bo sprožena večja količina eksploziva 
ter stroške nameščanja senzorjev. V letih 2004 in 2005 se bodo nadaljevale tudi druge stalne naloge kot je 
sodelovanje pri vzpostavitvi nove državne mreže potresnih opazovalnic, raziskave za oceno potresne nevarnosti in 
sodelovanje pri pripravi tematskih geofizikalnih kart. Glavni izvedbeni cilj geoloških raziskav je večletni (najmanj 
petletni) projekt raziskav aktivnih prelomov v Sloveniji za potrebe ocenjevanja potresne nevarnosti. V okviru 
projekta bomo poskušali oceniti osnovne parametre nekaterih aktivnih prelomov.
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4. Planirani indikatorji

Z namenom vzpostavitve sodobnega informacijskega sistema, bomo nadaljevali z digitalizacijo in prenosom 
geoloških kart v informacijski sistem ter posodabljanjem in urejanjem geoloških podatkovnih baz. Tak sistem 
omogoča urejen in sistematičen način zbiranja, vzdrževanja, posredovanja in hranjenja geoloških in sorodnih 
podatkov.

3530 - Potresno inženirstvo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju raziskovalne razvojne naloge »Inženirsko - seizmološke podlage za ocenjevanje 
potresne nevarnosti« katere končni cilj je harmonizacija predpisov o potresno odporni gradnji s predpisom 
EUROCODE 8 - potresno odporne konstrukcije. Sredstva so namenjena večletni nalogi »Metodologija ocenjevanja 
potresne nevarnosti gradbenih objektov«. Izkušnje potresov povsod po svetu kažejo, da so v potresih poškodovani 
predvsem starejši objekti.

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

Naloga vsebuje pripravo metodologije za obdelavo zapisov močnih potresov, dopolnitev programske opreme za 
izračun potresne nevarnosti, ocenjevanje učinkov potresa na podlagi instrumentalnih podatkov in pripravo podlag za 
spremembo zakonodaje o potresno odporni gradnji.

Cilj naloge je razvoj metodologije, ki bo na hiter način omogočala oceno potresne ranljivosti objektov. Tako bo moč 
na potresno nevarnih območjih že predhodno opredeliti objekte, ki jih je potrebno ojačiti.

V sklopu naloge so sredstva namenjena tudi usposabljanju in izobraževanju za potrebe izvajanja dejavnosti 
programa.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2005 so:

V okviru nadaljevanja raziskovalno razvojne naloge »Inženirsko - seizmološke podlage za ocenjevanje potresne 
nevarnosti« :

pripravo metodologije za obdelavo zapisov močnih potresov, 
dopolnitev programske opreme za izračun potresne nevarnosti, 
ocenjevanje učinkov potresa na podlagi instrumentalnih podatkov in 
pripravo podlag za spremembo zakonodaje o potresno odporni gradnji (uskladitev s predpisom 
EUROCODE 8 ( potresno odporne konstrukcije).

V okviru raziskovalno razvojne naloge »Metodologija ocenjevanja potresne nevarnosti gradbenih objektov« pa bo 
pripravljena metodologija, ki bo na hiter način omogočala oceno potresne ranljivosti objektov. Tako bo moč na 
potresno nevarnih območjih že predhodno opredeliti objekte, ki jih je potrebno ojačiti.

4. Planirani indikatorji

Letno bodo v okviru naloge opravljene raziskave tal pod lokacijami instrumentov za beleženje močnih potresov ter 
izvajanju terenskih meritev ojačevanja potresnih valov. V okviru naloge predvidevamo izvajanje meritev na treh 
lokacijah letno.

Indikatorji so: karte potresne nevarnosti, ogroženosti in ranljivosti ter karte potresne mikrorajonizacije, stopnja 
potresnih učinkov (intenziteta), vršni pospešek tal, število smrtnih žrtev ob potresu in število porušenih objektov ob 
potresu.

3531 - SeizmoloSki monitoring

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so potrebna za kritje osnovne redne dejavnosti Sektorja za seizmologijo: stalnega opazovanja potresne 
aktivnosti in obdelave zapisov, določanja osnovnih parametrov potresnih žarišč in rednega obveščanja državnih 
organizacij in javnosti ter priprave vhodnih podatkov za ocene potresne nevarnosti. Namenjajo se za kritje stroškov 
izbora lokacij, najemnih pogodb in pogodb o delu oskrbnikov potresnih opazovalnic, stroškov blaga in storitev za 

poročevalec, št. 83/IX 3168
13. oktober 2003



vzdrževanje seizmološke opreme, stroškov blaga in storitev potrebnih za vzpostavitev novega središča za obdelavo 
podatkov in stroškov prenosa podatkov ter stroškov zbiranja makroseizmičnih podatkov.

Sredstva so namenjena tudi kritju stroškov povezanih z mednarodno dejavnostjo in izmenjavo podatkov in za 
uskladitev metodologije zajemanja, izmenjave in shranjevanja podatkov s članicam Evropske Unije.

Del sredstev je namenjen tudi študijam za revizijo kataloga potresov.

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

Iz sredstev se krijejo tudi stroški usposabljanja delavcev za delo z novo opremo, stroški povezani z izobraževanjem, 
posveti in sestanki v zvezi z izvajanjem nalog sektorja, tiskanja zbornikov ter nakupa zaščitne opreme.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Glavni izvedbeni cilji v letu 2005 so:

posodobitev obdelave zapisov in hitrega obveščanje v primeru močnejšega potresa, 
vzpostavitev središča za obdelavo podatkov za novo mrežo potresnih opazovalnic, 
izobraževanje in izdelava orodij za upravljanje in vzdrževanje nove mreže, 
nadaljevanje del na izboljšanju hitrostnega in atenuacijskega modela slovenskega ozemlja ter določanja 
dinamičnih parametrov potresov,
usklajevanje metodologije zajemanja, obdelave, izmenjave in shranjevanja seizmoloških podatkov s 
članicam Evropske Unije,
pripravljalna dela za izdelavo modela potresnih izvorov Slovenije, 
vzpostavitev podatkovne baze s seizmološkimi podatki.

4. Planirani indikatorji

Program se izvaja že vrsto let, končni indikator pa bo izgradnja državnega omrežja potresnih opazovalnic, ki jo 
predvidevamo v letu 2005.

S208 - EU projekt - tuja donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru triletnega projekta Evropske komisije MEREDIAN ("Mediterranean-European Rapid Earthquake Data 
Information and Archiving Network"), ki se je zečel 1.11.2000, smo dobavili zmogljiv podatkovni strežnik in Oracle 
podatkovno bazo. Sedaj delamo na definiranju podatkovnih baz - pričakujemo, da bodo testni podatki na voljo 
uporabnikom v prvi polovici tega leta.

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

Zapise opazovalnic v realnem času testno izmenjujemo z Univerzo in INOGS v Trstu ter z ZAMG na Dunaju. V 
kratkem pričakujemo povezavo z evropskim centrom v DeBiltu na Nizozemskem. Za bolj dolgotrajno sodelovanje z 
Italijo in Avstrijo bi bilo potrebno podpisati pogodbo o medsebojnem sodelovanju.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na Uradu za seizmologijo si prizadevamo za izboljšanje hitrostnega modela ozemlja Slovenije, ki bo omogočil 
večjo natančnost določanja hipocentrov in s tem identifikacijo aktivnih prelomov, ter izpopolnjevanje metod za 
določanje lokacij žarišč in žariščnih mehanizmov. Pri tem so nujni tudi zapisi potresov na opazovalnicah v tujini. V 
okviru triletnega projekta Evropske komisije MEREDIAN ("Mediterranean-European Rapid Earthquake Data 
Information and Archiving Network") zapise potresov v realnem času testno izmenjujemo z Univerzo in INOGS v 
Trstu ter z ZAMG na Dunaju. V kratkem pričakujemo povezavo z evropskim centrom v DeBiltu na Nizozemskem

4. Planirani indikatorji

Izvajanje seizmoloških zapisov v stvarnem času, urejanje arhivskih podatkov in podatkov dostopnih javnosti, 
kvaliteta mednarodnih podatkov, število uporabnikov in število zahtev po naših podatkih.
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23022501 - Posebni programi v primerih nesreč

1. Opis podprograma

Izvedba sprejete interventne zakonodaje na področju odprave posledic naravnih nesreč
Izvajanje sprejete sistemske zakonodaje na področju odprave posledic naravnih nesreč
Izvajanje sklepov Vlade Republike Slovenije v skladu z njenimi pristojnostmi za izvedbo ustreznih ukrepov za 
odpravo posledic naravnih nesreč

2. Pravne podlage

Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP) Uradni list RS, št. 45/98,67/98 
in 110/99.
Zakon o ukrepih za odpravo posledic zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št 
21/02)
Zakon o javnih financah
Zakon o izvrševanju proračuna
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/2003)
posamezni sklepi Vlade RS za izvedbo interventnih del ob neurjih manjšega obsega

3. Dolgoročni cilji podprograma

Odprava posledic naravnih nesreč v skladu s sprejeto sistemsko zakonodajo
Odprava posledic naravnih nesreč v skladu s sprejeto interventno zakonodajo
Priprava in izvajanje nacionalnega programa sanacije zemeljskih plazov

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvajanje sistemske zakonodaje na področju odprave posledic naravnih nesreč
Realizacija sprejete interventne zakonodaje iz preteklih let
priprava predlogov ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki bodo nastale tekom proračunskega leta v skladu 
s sprejeto sistemsko zakonodajo
realizacija sprejetih odločitev Vlade Republike Slovenije oziroma Državnega zbora na področju odprave posledic 
naravnih nesreč.

2521 - Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju odprave posledic naravnih nesreč, sta na podlagi sprejete interventne zakonodaje, imenovani:

komisija za popotresno obnòvo objektov in

komisija za plazove.

Naloge komisij so opredeljene s posameznim interventnim zakonom. Planirana sredstva so namenjena delovanju 
navedenih komisij ter za delovanje in podporo Komisiji za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh (v 
nadaljevanju: Komisija), imenovani na podlagi 7. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. List RS, št. 
75/2003), (v nadaljevanju: sistemski zakon).

V skladu s 4. odstavkom 8.člena sistemskega zakona sredstva za kritje materialnih stroškov in strokovno 
administrativnih dela za komisijo zagotavlja ministrstvo pristojno za okolje.

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

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni, so povzeta iz preteklih let delovanja vsebinsko podobno zastavljenih 
komisij, kot jih določa sistemski zakon.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Naloge Komisije določa 1. odst. 8.člena sistemskega zakona, in sicer:

dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov,
pregledovanje in potrjevanje programov odprave posledic nesreče, 
potrjevanje višine sredstev, potrebnih za obnovo stvari posameznih upravičencev,- 
uresničevanje odločitev ministrstva, pristojnega za okolje, glede dodelitve sredstev posameznemu upravičencu, 
spremljanje ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh,
izdelava poročila o porabi sredstev, dodeljenih za odpravo posledic posamezne naravne nesreče, 
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dajanje mnenja k letnemu poročilu ministrstva, pristojnega za okolje, o izvedbi programov odprave posledic 
nesreče,
dajanje mnenja k letnemu poročilu državnega organa o porabi sredstev državnega proračuna za odpravo posledic 
nesreč ter o izvedbi programov odprave posledic nesreče,
dajanje mnenj in predlogov o drugih zadevah v zvezi z dodeljevanjem sredstev, za katere jih zaprosijo organi, 
pristojni za upravno in inšpekcijsko odločanje po zakonu.

4. Planirani indikatorji

V okviru že imenovanih komisij na podlagi interventne zakonodaje so določeni, v skladu s sprejetimi posameznimi 
programi in sicer:

komisija za popotresno obnovo
(predvidenih 20 sej ter obravnava 50 vlog za popotresno obnovo objektov) 
komisija za plazove

(predvidenih 20 sej ter obravnava in izvedba 6 letnih programov za preprečitev širjenja in sanacijo plazov velikega 
obsega , izvedba objektov za ustalitev plazišč na vplivnih območjih plazov velikega obsega v skladu z sprejetimi 
lokacijskimi načrti)

222S - Sanacija plazov velikega obsega

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava in izvajanje letnih prògramov za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega - realizacija 
zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih plazov večjega obsega za leto 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 
21/02) (v nadaljevanju zakon) in sicer:

plaz Stovže v občini Bovec,
plaz Slano blato v občini Ajdovščina,
Macesnikov plaz v občini Solčava,
plaz Podmark v občini Šempeter Vrtojba,
plaz Strug v občini Kobarid in
plazišče Gradišče - Šmihelj v občini Nova Gorica

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

Izhodišča na katerih temeljijo izračuni, so povzeta glede na razpoložljiva sredstva določena s proračunom za leto 
2004 in ob upoštevanju izvedljivosti posameznih objektov. Zaradi stalnega gibanja Zemljine na plazovih, se lahko 
obseg potrebnih sredstev nenadoma spremeni.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov, kot jih določa peti odstavek prvega člena zakona:

1. preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskega plazu z izgradnjo vodnogospodarskih in geotehničnih objektov (v 
nadaljnjem besedilu: objekti vodnogospodarske infrastrukture) in

2. zagotovitev obnove ali nadomestne gradnje zaradi plazu poškodovanih objektov državne in lokalne 
infrastrukture, kulturnih spomenikov in objektov, namenjenih varstvu naravnih znamenitosti,

3. zagotovitev obnove ali nadomestne gradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov, ki jih je treba zaradi 
porušitve, poškodovanosti ali neposredne ogroženosti obnoviti ali odstraniti iz vplivnega območja zemeljskega 
plazu ali jih je treba odstraniti zaradi gradnje infrastrukturnih objektov iz prejšnjih točk tega odstavka.

V letu 2005 so sredstva namenjena predvsem izvedbi posameznim vodnogospodarskim objektom na vplivnih 
območjih plazov velikega obsega.

4. Planirani indikatorji

V letu 2005 se planirani indikatorji nanašajo na izvedbo vodnogospodarskih objektov na vplivnih območjih:

plaz Stovže v občini Bovec,
plazu Slano blato v občini Ajdovščina,
Macesnikovega plazu v občini Solčava,
plazu Podmark v občini Šempeter Vrtojba,
plazu Strug v občini Kobarid in
plazišči Gradišče - Šmihelj v občini Nova Gorica.
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A - Bilanca odhodkov

12062501 - Urejanje in spremljanje področja učinkovite rabe energije

1. Opis podprograma

Urejanje in spremljanje učinkovite rabe in obnovljivih energije je sestavni del energetske politike Slovenije. 
Energetski zakon (Ur. list RS št 79/1999 in 8/2000) daje enako pomembnost učinkoviti rabi energije in izrabi 
obnovljivih virov energije kot zanesljivi in okolju prijazni oskrbi z energijo na tržnih principih. Usmeritve politike 
učinkovite rabe so usklajene s principi politike, začrtane s strani Evropske unije. Ključne naloge tega podprograma 
so: priprava in izvajanje programov za spodbujanje učinkovite rabe energije, priprava predpisov, ki zagotavljajo 
oziroma spodbujajo učinkovito rabo energije, izdajanje odločb o statusu in vodenje registra kvalificiranih 
proizvajalcev električne energije, spremljanje in vrednotenje energetske učinkovitosti in realizacije varčevalnih 
potencialov in s tem povezano zmanjšanje obremenitev okolja, sodelovanje na mednarodni ravni na področju 
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter spodbujanje nevladnih organizacij ki delujejo na tem področju

2. Pravne podlage

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99, popr. 8/00)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije so opredeljeni v predlogu Nacionalnega 
energetskega programa in predlogu Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ju je 
sprejela Vlada. Do leta 2010 je predvideno povečanje učinkovitosti rabe energije do 10 % v industriji, storitvenem 
sektoiju, stavbah in prometu ter za 15 % v javnem sektorju. Poleg tega je planirana podvojitev deleža proizvodnje 
električne energije iz kogeneracije. Na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije je načrtovan dvig deleža 
obnovljivih virov v primarni energetski bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se bo povečal delež obnovljivih 
virov pri proizvodnji električne energije na 33,6 %, povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji toplote in 
zagotovil ustrezni delež biogoriv v prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni cilj urejanja in spremljanja področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije je doseganje manjše 
rasti porabe energije v primerjavi z rastjo družbenega proizvoda in tako doseganje nižje energetske intenzivnosti. 
Nadaljevanje dela na ustvarjanju pogojev za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije v vseh sektorjih rabe 
energije in povečevanje osveščenosti med vsemi porabniki energije o pomembnosti učinkovitega ravnanja z 
energijo. Kot glavni indikator upravičenosti porabe proračunskih sredstev bodo ugotovljeni konkretni energijski 
prihranki in povečanje obsega izkoriščanja obnovljivih virov energije kot posledica izvajanja podprograma.

4260 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri planiranju sredstev za plače so upoštevane zaposlitve, ki bodo realizirane na dan 30.6.2004. Sredstva so 
namenjena pokrivanju stroškov osnovnih plač, dodatkov, regresa za letni dopust, povračila stroškov prehrane in 
prevoza, delovne uspešnosti, nadurnega dela, jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostnih pomoči, prispevkov, 
izdatkov za izobraževanje in davka na izplačane plače in drugim izdatkom zaposlenih. Na proračunski postavki so 
planirana tudi sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih.

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

Izračuni predloga pravic porabe temeljijo na podpisanem Dogovoru o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter 
višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 in Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, 
upoštevajoč temeljna ekonomska izhodišča in makrofiskalne okvire za obdobje 2004-2007 ter pripravljen program 
racionalizacije.Predlog pravic porabe za premije KDPZ je določen skladno s prilogo k Aneksu h kolektivni pogodbi 
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za negospodarske dejavnosti, upoštevajoč višino skupne pokojninske premije za posameznega javnega uslužbenca 
glede na delovno dobo na dan 1.8.2003.

2537 - Materialni stroški

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

V letu 2005 se planira na tej postavki v realno enaki višini kot v letu 2004.

2536 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

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

Planirana sredstva so nominalno na nivoju iz leta 2004

12062502 - Spodbujanje učinkovite rabe energije

1. Opis podprograma

V okviru podprograma bodo oblikovani in izvajani programi informiranja in ozaveščanja porabnikov energije in 
drugih ciljnih skupin, svetovalni programi za občane, lokalne skupnosti, gospodarske družbe in javne ustanove ter 
dodeljene finančne spodbude za intenzivnejše investiranje v ukrepe učinkovite rabe energije. V okviru tega 
podprograma se bo nadaljevala priprava predpisov, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost stavb, naprav in 
proizvodov ter na učinkovito ravnanje z energijo, predvsem v okviru prenosa direktiv EU v slovenski pravni red.

2. Pravne podlage

Energetski zakon (Uradni list RS, št 79/99, popr. 8/00)

5. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji glede učinkovite rabe energije so opredeljeni v predlogu Nacionalnega energetskega programa in 
predlogu Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ju je sprejela Vlada RS. V obdobju 
2004 - 2010 je predvideno povečanje učinkovitosti rabe energije do 10 % v industriji, storitvenem sektorju, stavbah 
in prometu ter za 15 % v javnem sektoiju. Poleg tega je planirana podvojitev deleža proizvodnje električne energije 
iz kogeneracije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2005 se bo nadaljevalo izvajanje glavnine spodbujevalnih programov na področjih informiranja in 
ozaveščanja, subvencioniranja izdelave energetskih pregledov, študij izvedljivosti investicij v učinkovito rabo 
energije in energetskih zasnov lokalnih skupnosti. Poleg tega bodo sofinancirane tudi investicije za zmanjšanje 
porabe energije v stavbah. Proračunska sredstva v letu 2005 so glede na leto 2004 sicer povečana za 18,6 %, vendar 
ne bodo zadostovala, da bi dosegli sorazmerni letni delež povečanja energetske učinkovitosti glede na cilje, podane 
v prejšnji točki.

Glavni indikatoiji podprograma so: zmanjšanje energetske intenzivnosti in doseženi prihranki energije na nivoju 
posameznega sektoija rabe energije oziroma spodbujevalnega programa.

3136 - Sofinanciranje mednarodnih projektov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se bodo na osnovi javnih razpisov sofinancirali mednarodni projekti, v katerih 
nastopajo slovenski partnerji. Pri tem bo dan poudarek na projektih v okviru programa Evropske komisije 
"Intelligent Energy - Europe" na segmentu učinkovite rabe energije, ki poteka v obdobju 2003 - 2006, in projektih 
za promocijo energetskih tehnologij OPET. Poleg tega se bodo iz te postavke sofinancirali tudi projekti na osnovi 
bilateralnega sodelovanja.

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na oceni proračunskih sredstev na osnovi višine potrebnih sredstev v 
letih 2003 in 2002.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V tej fazi je nemogoče napovedovati te mednarodne projekte, ker zavisijo od prioritet Evropske komisije, prijav in 
uspešnosti slovenskih predlagateljev projektov. Pri izboru bodo imeli prioriteto tisti projekti, ki bodo v največji meri 
pripomogli k izvajanju Nacionalnega energetskega programa in Operativnega programa zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov.

4. Planirani indikatoiji

Indikatorji za posamezne izbrane projekte bodo določeni s strani Evropske komisije.

4261 - Spodbujanje učinkovite rabe energije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za izvajanje dejavnosti na področju učinkovite rabe energije je podana v 65. in 66. členu energetskega 
zakona. Iz te proračunske postavke se bodo (so)financirali projekti ozaveščanja, informiranja in izobraževanja, 
energetsko svetovanje za občane, projekti harmonizacije slovenske zakonodaje z evropsko, priprava novih 
programov, evalvacija spodbujevalnih programov in priprava podpornih orodij za izvajanje javnih razpisov in za 
dodeljevanje statusa kvalificiranih proizvajalcev električne energije.

Največji projekt v okviru te postavke je projekt »Energetsko svetovanje za občane« (ENSVET), ki namenjen 
svetovanju ter dvigu informiranosti in splošne ozaveščenosti občanov za smotrno ravnanje z energijo in izrabo 
obnovljivih virov energije. Program ENSVET, ki se izvaja od leta 1993, predstavlja enega od glavnih programov 
Agencije. Energetsko svetovanje in informiranje se izvaja preko mreže 33 svetovalnih pisarn z več kot 50, od , 
Agencije pooblaščenimi svetovalci. Svetovanje je za občane brezplačno. Svetovalne pisarne zagotavljajo občine na 
osnovi pogodbe z Agencijo. Izvajanje programa ENSVET je zasnovano na osnovi enoletnih projektov, ki jih ob 
sodelovanju energetskih svetovalcev izvaja izvajalska organizacija, izbrana na osnovi javnega razpisa. Mreža 
svetovalnih pisarn je vključena tudi v druge aktivnosti Agencije, kot so npr. akcije za gospodinjstva pri podeljevanju 
subvencij za investicijske ukrepe v URE in OVE. V letu 2005 je predvidenih okoli 3300 nasvetov občanom, 150 
člankov v lokalnih časopisih, 180 radijskih oziroma televizijskih oddaj, 230 predavanj v lokalnih skupnostih 
oziroma šolah, sodelovanje svetovalcev na razstavah itd.. V okviru programa ENSVET se bo izvajalo tudi 
permanentno usposabljanje in informiranje svetovalcev, pripravljena bodo tudi nova orodja za izboljšanje kakovosti 
in učinkovitosti svetovanja.

V okviru te postavke se bo financirala priprava biltena »Učinkovito z energijo«, ki je poleg spletne strani osrednje 
komunikacijsko orodje Agencije za informiranje porabnikov energije in drugih ciljnih skupin. Financirala se bo tudi 
izdelava informacijskih listov in vodnikov za posamezne skupine porabnikov energije, energetsko učinkovite 
tehnologije in postopke ter predstavitve spodbujevalnih programov Agencije na sejmih in drugih prireditvah. 
Sofinancirali se bodo tudi drugi projekti informiranja in osveščanja, kot na primer konferenca “Dnevi energetikov” 
s podelitvijo priznanj energetsko učinkovitemu podjetju in projektu, delavnice, seminarji in druge prireditve.

S te proračunske postavke se bo financirala priprava novih spodbujevalnih programov s poudarkom na rivnem 
sektorju ter malih in srednjih podjetjih, evalvacija tekočih oziroma zaključenih spodbujevalnih programov in 
priprava podpornih orodij za izvajanje javnih razpisov in za dodeljevanje statusa kvalificiranih proizvajalcev 
električne energije. Poleg tega se bo financirala tudi priprava predpisov, ki se nanašajo na energetsko učinkovitost 
stavb, naprav in proizvodov ter na učinkovito ravnanje z energijo, predvsem v okviru prenosa direktiv EU v 
slovenski pravni red.

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na oceni proračunskih sredstev za izvajanje projekta ENSVET, 
informativnih in ozaveščevalnih projektov, predvidenih razvojnih projektih, predvsem za javni sektor, obsega 
evalvacije tekočih spodbujevalnih programov in predvidenih predpisov, kijih bo potrebno izdati v letu 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Je podana v obrazložitvi dejavnosti v okviru postavke

4. Planirani indikatorji

Zaradi velike raznolikosti projektov, ki bodo izvedeni pod to proračunsko postavko, so zelo raznoliki tudi planirani 
indikatoiji. Indikatoiji za projekt ENSVET so: število nasvetov občanom, število člankov v lokalnih časopisih, 
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radijskih oziroma televizijskih oddaj, število predavanj v lokalnih skupnostih oziroma šolah itd. Nadaljnji indikatorji 
so: število izdanih biltenov, število informativnih listov in vodnikov, število prireditev in podobno.

2591 - Subvencioniranje ukrepov v učinkovito rabo energije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje projektov učinkovite rabe energije ima osnovo v 65. in 66. členu energetskega zakona. V okviru te 
postavke bodo v letu 2005 v skladu s pravilnikom o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije 
in izrabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 49/03) izvedeni javni razpisi za subvencioniranje izdelave: 
energetskih pregledov, študij izvedljivosti, investicijske in projektne dokumentacije za projekte učinkovite rabe 
energije ter energetskih zasnov občin. Poleg tega bodo izvedeni tudi javni razpisi za sofinanciranje investicijskih 
projektov učinkovite rabe energije v stavbah.

Glavne ciljne skupine teh razpisov bodo gospodinjstva, javne ustanove, občine in gospodarske družbe

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

Izračuni predlogov pravic porabe proračunskih sredstev temeljijo na predvidenem številu izvedenih energetskih 
pregledov, študij izvedljivosti in energetskih zasnov ter povprečnih vrednosti višine subvencij za posamezne vrste 
projektov. V letu 2004 je planirano skupno 30 energetskih pregledov, študij izvedljivosti in energetskih zasnov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Enako kot v obrazložitvi dejavnosti.

4. Planirani indikatorji

Planirani indikatorji so: število posameznih vrst projektov, višina investicij, prihranki energije oziroma dodatna 
proizvodnja energije ter zmanjšanje emisij CO2.

12062503 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo sofinancirali investicijski projekti za izrabo obnovljivih virov energije za pravne in 
fizične osebe. Poseben poudarek bo dan pospeševanju izkoriščanja lesne biomase. Na tem področju se v obdobju 
2002 - 2005 izvaja večletni projekt »Odstranjevanje ovir za povečano izrabo biomase kot energetskega vira«. Za 
izvedbo tega projekta namenja Sklad za svetovno okolje (Global Environment Facility, GEF) 4,3 mio USD. Del 
sredstev v višini 1,8 mio USD je namenjen za strokovno-tehnično pomoč, drugi del v znesku 2,5 mio USD pa 
predstavlja sklad za kapitalske vložke v sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). Vlada RS bo 
izgradnjo sistemov DOLB podprla s subvencijami v višini 2,5 mio USD v tolarski protivrednosti, Ekološko razvojni 
sklad Republike Slovenije pa bo zagotovil 2,5 mio USD v tolarski protivrednosti v obliki ugodnih kreditnih 
sredstev. Predvidena celoma investicijska sredstva za izvedbo najmanj 3 do 5 sistemov DOLB znašajo 10,0 mio 
USD, celoma vrednost projekta pa je 12,2 mio USD in obsega poleg nepovratnih sredstev GEF-a in sredstev iz 
državnega proračuna tudi sredstva občin in različnih investitorjev.

Poleg navedenega se v okviru te postavke sofinancirajo projekti ozaveščanja, informiranja in izobraževanja 
potencialnih investitorjev in drugih ciljnih skupin o izkoriščanju obnovljivih virov energije, študije izvedljivosti, 
izdelava energetskih zasnov občin, ki imajo lastne potenciale za energetsko izrabo lesne biomase. Iz te postavke se 
financirajo tudi projekti harmonizacije slovenske zakonodaje z evropsko, razvoj novih projektov, priprava 
strokovnih osnov in orodij za spodbujanje, spremljanje in evalvacijo spodbujevalnih programov za večje 
izkoriščanje obnovljivih virov energije.

2. Pravne podlage
i

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99, popr. 8/00)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije je načrtovan dvig deleža obnovljivih virov v primarni energetski 
bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se bo povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije na 
33,6 %, povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji toplote in zagotovil ustrezni delež biogoriv v prometu.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2005 se bo poleg projekta GEF nadaljevalo izvajanje glavnine programov za spodbujanje investicij v večje 
izkoriščanje obnovljivih virov energije, dvig informiranosti in ozaveščenosti potencialnih investitorjev, 
subvencioniranje izdelave študij izvedljivosti investicij in energetskih zasnov lokalnih skupnosti. Ker ostajajo 
proračunska sredstva v letu 2005 brez upoštevanja sredstev, ki se nanašajo na projekt GEF, na ravni iz leta 2004, ne 
bo mogoče doseči sorazmerni letni delež povečanja izkoriščanja obnovljivih virov energije glede na cilje, podane v 
prejšnji točki.

Glavni indikatorji podprograma so povečanje obsega izkoriščanja obnovljivih virov energije po posameznih virih.

2345 - Intervencije v obnovljive vire energije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se na osnovi javnih razpisov sofinancirajo investicijski projekti za izrabo obnovljivih virov energije 
razen lesne biomase za pravne in fizične osebe. Do povečane izrabe obnovljivih virov energije ne more priti samo z 
direktnim sofinanciranjem investicij. Potrebne so tudi druge spremljajoče aktivnosti, ki potencialne investitorje 
ozaveščajo, informirajo in izobražujejo. Zato se v okviru te postavke sofinancirajo projekti ozaveščanja, 
informiranja in izobraževanja Širše javnosti o pomenu izrabe obnovljivih virov energije, študije izvedljivosti in 
projektna dokumentacija za projekte izrabe obnovljivih virov ter izdelava energetskih zasnov občin, ki imajo lastne 
potenciale obnovljivih virov energije. Iz te postavke se financirajo tudi projekti harmonizacije slovenske zakonodaje 
z evropsko na področju obnovljivih virov energije, razvoj novih spodbujevalnih programov ter priprava strokovnih 
osnov in orodij za spodbujanje, spremljanje in evalvacijo izrabe obnovljivih virov energije.

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

Izračuni predlogov pravic porabe proračunskih sredstev temeljijo na predvidenem številu sofinanciranih investicij v 
posamezne vrste obnovljivih virov energije, izvedenih študij izvedljivosti in energetskih zasnov ter povprečnih 
vrednosti višine subvencij za posamezne vrste projektov. Predvideno je sofinanciranje investicij 660 fizičnim 
osebam in 20 pravnim osebam.

Poleg tega izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na oceni proračunskih sredstev za izvajanje informativnih in 
ozaveščevalnih projektov, predvidenih razvojnih projektih, obsegu evalvacije spodbujevalnih programov in 
predvidenih predpisov, kijih bo potrebno izdati v letu 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Podana v obrazložitvi dejavnosti v okviru postavke.

4. Planirani indikatorji

Zaradi velike raznolikosti projektov, ki bodo izvedeni pod to proračunsko postavko, so zelo raznoliki tudi planirani 
indikatoiji.

Planirani indikatorji so: število sofinanciranih investicijskih projektov po posameznih zvrsteh obnovljivih virov 
energije, višina investicij, dodatna proizvodnja energije ter zmanjšanje emisij CO2. Poleg navedenih se bodo 
uporabili še naslednji indikatoiji: število informativnih listov in vodnikov, število prireditev in podobno.

3444 - Operativni program izkoriščanja biomase

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program energetske izrabe lesne biomase, ki se bo izvajal do leta 2010, omogoča povečanje deleža biomase ter 
zmanjšanju nacionalnih letnih emisij CO2 po Kjotskem protokolu. Program predstavlja izvedbeno fazo tistega dela 
Nacionalnega energetskega programa, ki obravnava energetsko izrabo biomase.

S te postavke se na osnovi javnih razpisov sofinancirajo investicijski projekti za energetsko izrabo biomase za 
pravne in fizične osebe. Ker do povečane energetske izrabe biomase ne more priti samo z direktnim sofinanciranjem 
investicij, so potrebne tudi druge spremljajoče aktivnosti, ki investitorje ozaveščajo, informirajo in izobražujejo. 
Zato se v okviru te postavke sofinancirajo projekti ozaveščanja, informiranja in izobraževanja širše javnosti o 
pomenu energetske izrabe biomase, študije izvedljivosti za projekte energetske izrabe biomase ter izdelava 
energetskih zasnov občin, ki imajo lastne potenciale za energetsko izrabo lesne biomase. Iz te postavke se 
financirajo tudi projekti harmonizacije slovenske zakonodaje z evropsko na področju energetske izrabe biomase, 
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razvoj novih projektov, priprava strokovnih osnov in orodij za spodbujanje, spremljanje in evalvacijo projektov 
energetske izrabe biomase.

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

Izračuni predlogov pravic porabe proračunskih sredstev temeljijo na predvidenem številu in strukturi sofinanciranih 
investicij za energetsko izrabo lesne biomase, izvedenih študij izvedljivosti in energetskih zasnov ter povprečnih 
vrednosti višine sofinanciranja oziroma subvencij za posamezne vrste projektov. Predvideno je sofinanciranje 160 
investicij fizičnim osebam in 15 investicij pravnim osebam.

Poleg tega izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na oceni proračunskih sredstev za izvajanje informativnih in 
ozaveščevalnih projektov, predvidenih razvojnih projektih, obsegu evalvacije spodbujevalnih programov in 
predvidenih predpisov, ki jih bo potrebno izdati v lem 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Podana je v obrazložitvi dejavnosti v okviru postavke

4. Planirani indikatorji

Zaradi velike raznolikosti projektov, ki bodo izvedeni pod to proračunsko postavko, so zelo raznoliki tudi planirani 
indikatoiji.

Planirani indikatoiji so: število sofinanciranih investicijskih projektov za energetsko izrabo lesne biomase, višina 
investicij, dodatna proizvodnja energije ter zmanjšanje emisij CO2. Poleg navedenih se bodo uporabili še naslednji 
indikatorji: število informativnih listov in vodnikov, število prireditev in podobno.

2349 - Lastna udeležba GEF - biomasa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te proračunske postavke bodo izvedeni investicijski transferi za sofinanciranje investicijskih projektov daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). Po projektnem dokumentu GEF SVN/99/G31/A/1G/99 in na osnovi sklepa 
Vlade RS, št. 356-08/2001-2 z dne 13.12.2001 mora Republika Slovenija zagotoviti sredstva v višini 2,5 mio USD v 
tolarski protivrednosti za sofinanciranje investicijskih projektov DOLB v obdobju 2002 - 2005.

Pričakuje se, da se bo v lem 2003 pričelo z izgradnjo prvih dveh sistemov DOLB. Ocenjena vrednost teh dveh 
naložb znaša 1,2 mio SIT. Načrtovano je, da bo Republika Slovenija v drugi polovici leta 2003 prispevala 
nepovratna sredstva v višini 258 mio SIT, prispevek GEF v obliki kapitalskih vložkov naj bi znašal 293 mio SIT. V 
lem 2004 je planiran pričetek izgradnje naslednjih dveh sistemov DOLB. Načrtovanje in izvedba petega sistema 
DOLB bo odvisna od razpoložljivih sredstev in bo izvedena v letih 2004 in 2005.

Posamezne aktivnosti in indikatoiji za projekt GEF so podani pod 8106 GEF - biomasa - tuja donacija.

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

Temeljijo na projektnem dokumentu GEF SVN/99/G31/A/1G/99.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Posamezne aktivnosti projekta GEF so podane pod 8106 GEF - biomasa - tuja donacija.

4. Planirani indikatorji

Posamezni indikatoiji za projekt GEF so podani pod 8106 GEF - biomasa - tuja donacija.

8106 - GEF - biomasa - tuja donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po projektnem dokumentu GEF SVN/99/G31/A/1G/99 namenja Sklad za svetovno okolje (Global Environment 
Facility, GEF) Republiki Sloveniji 1,8 mio USD za strokovno-tehnično podporo pri izvajanju projekta 
»Odstranjevanje ovir za povečano izrabo biomase kot energetskega vira«. Rezultati izbranih izvedbenih študij, ki so 
jih opravili v različnih slovenskih občinah, namreč kažejo, da ekonomska upravičenost projektov daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso močno niha v odvisnosti od posebnih lokalnih pogojev in predpostavk na podlagi 
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študije. Koncentracija povpraševanja potrošnikov (toplotna obremenitev), podnebni pogoji in cena biomase v 
primerjavi s ceno fosilnih goriv so ključni dejavniki pri odločanju o tem, ali je gradnja novih sistemov DOLB oz. 
širitev obstoječih ekonomsko upravičena ali ne. Strokovna-tehnična pomoč zajema več različnih aktivnosti, s 
katerimi se odpravljajo ovire za povečano izrabo lesne biomase.

S te proračunske postavke se bo (so)financirala vrsta projektov, kot so: organizacija delavnic, študijskih izletov, 
javnih tribun, izvedba tržnih in pred-izvedbenih analiz v zainteresiranih občinah, projektnih nalog in izvedbenih 
dogovorov za različne sestavine izvajanja projekta, pregledovanje mednarodnih izkušenj pri uveljavitvi izrabe 
biomase kot energetskega vira, študije izvedljivosti in priprava investicijskih programov, usposabljanje ključnih 
domačih strokovnjakov, priprava materialov za ozaveščanje javnosti in izobraževanje o sodobnih tehnologijah 
pridobivanja energije iz biomase, njihovih tehničnih in ekonomskih lastnostih, možnih izvedbenih in finančnih 
shemah ter potencialnih učinkih na lokalno gospodarstvo in okolje. S te postavke se plačuje tudi vodja projekta in 
tehnični ekspert, ki sta po pogodbi zadolžena za izvajanje projekta GEF.

Glede na vnaprej definirane kriterije in razpoložljiva finančna sredstva bo v letu 2005 izbran peti od predvidenih 
projektov DOLB, ki so financirani v okviru tega projekta iz proračunskih postavk 2349 Lastna udeležba GEF - 
biomasa (nepovratna sredstva) ter 8940 GEF - biomasa - tuja donacija (kapitalski vložki).

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

Izračuni predlogov pravic porabe proračunskih sredstev temeljijo na projektnem dokumentu GEF 
SVN/99/G31/A/1G/99 z upoštevanjem dinamike aktivnosti glede na že izvedene aktivnosti v letih 2002 in 2003 ter 
planirane aktivnosti v letu 2004.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Podana je v obrazložitvi dejavnosti, podrobneje pa v projektnem dokumentu GEF SVN/99/G31/A/1G/99.

4. Planiram indikatorji

Zaradi velike raznolikosti projektov, ki bodo izvedeni pod to proračunsko postavko, so zelo raznoliki tudi planirani 
indikatorji.

Planirani indikatorji so: število sistemov za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, višina investicij, dodatna 
proizvodnja energije ter zmanjšanje emisij CO2. Poleg navedenih se bodo uporabili še naslednji indikatorji: število 
izdelanih študij izvedljivosti in investicijskih programov, Število usposobljenih izvajalcev študij izvedljivosti in 
investicijskih programov, število informativnih listov in vodnikov, število prireditev in podobno.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

12062503 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

I. Opis podprograma

N okviru podprograma se bodo sofinancirali investicijski projekti za izrabo obnovljivih virov energije za pravne in 
fizične osebe. Poseben poudarek bo dan pospeševanju izkoriščanja lesne biomase. Na tem področju se v obdobju 
2002 - 2005 izvaja večletni projekt »Odstranjevanje ovir za povečano izrabo biomase kot energetskega vira«. Za 
izvedbo tega projekta namenja Sklad za svetovno okolje (Global Environment Facility, GEF) 4,3 mio USD. Dei 
sredstev v višini 1,8 mio USD je namenjen za strokovno-tehnično pomoč, drugi del v znesku 2,5 mio USD pa 
predstavlja sklad za kapitalske vložke v sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). Vlada RS bo 
izgradnjo sistemov DOLB podprla s subvencijami v višini 2,5 mio USD v tolarski protivrednosti, Ekološko razvojni 
sklad Republike Slovenije pa bo zagotovil 2,5 mio USD v tolarski protivrednosti v obliki ugodnih kreditnih 
sredstev. Predvidena celotna investicijska sredstva za izvedbo najmanj 3 do 5 sistemov DOLB znašajo 10,0 mio 
USD, celoma vrednost projekta pa je 12,2 mio USD in obsega poleg nepovratnih sredstev GEF-a in sredstev iz 
državnega proračuna tudi sredstva občin in različnih investitoijev.

Poleg navedenega se v okviru te postavke sofinancirajo projekti ozaveščanja, informiranja in izobraževanja 
potencialnih investitoijev in drugih ciljnih skupin o izkoriščanju obnovljivih virov energije, študije izvedljivosti, 
izdelava energetskih zasnov občin, ki imajo lastne potenciale za energetsko izrabo lesne biomase. Iz te postavke se 
financirajo tudi projekti harmonizacije slovenske zakonodaje z evropsko, razvoj novih projektov, priprava 
strokovnih osnov in orodij za spodbujanje, spremljanje in evalvacijo spodbujevalnih programov za večje 
izkoriščanje obnovljivih virov energije.
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2. Pravne podlage

Energetski zakon (Uradni list RS, št 79/99, popr. 8/00)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije je načrtovan dvig deleža obnovljivih virov v primarni energetski 
bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se bo povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije na 
33,6 %, povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji toplote in zagotovil ustrezni delež biogoriv v prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

N letu 2005 se bo poleg projekta GEF nadaljevalo izvajanje glavnine programov za spodbujanje investicij v večje 
izkoriščanje obnovljivih virov energije, dvig informiranosti in ozaveščenosti potencialnih investitoijev, 
subvencioniranje izdelave študij izvedljivosti investicij in energetskih zasnov lokalnih skupnosti. Ker ostajajo 
proračunska sredstva v letu 2005 brez upoštevanja sredstev, ki se nanašajo na projekt GEF, na ravni iz leta 2004, ne 
bo mogoče doseči sorazmerni letni delež povečanja izkoriščanja obnovljivih virov energije glede na cilje, podane v 
prejšnji točki

Glavni indikatorji podprograma so povečanje obsega izkoriščanja obnovljivih virov energije po posameznih virih.

8940 - GEF - biomasa - tuja donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva s te proračunske postavke se bodo na osnovi javnih razpisov uporabila za povečanje kapitalskih deležev v 
javnih oziroma privatnih podjetjih, ki bodo investirala v investicijske projekte daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso. Na to postavko iz bilance B se bodo v obdobju 2002 - 2005 v skladu s projektom GEF 
SVN/99/G31/A/1G/99 iz Sklada za svetovno okolje (GEF) natekla sredstva v skupni višini 2,5 mio USD za sklad za 
kapitalske vložke v zgoraj omenjena podjetja.

Opis dinamike izgradnje sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je podan pod postavko 2349 Lastna 
udeležba GEF - biomasa, aktivnosti in indikatorji projekta GEF pa pod 8106 GEF - biomasa - tuja donacija.

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

Temeljijo na projektnem dokumentu GEF SVN/99/G31/A/1G/99.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Posamezne aktivnosti projekta GEF so podane pod 8106 GEF - biomasa - tuja donacija.

4. Planirani indikatorji

Posamezni indikatorji za projekt GEF so podani pod 8106 GEF - biomasa - tuja donacija.
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SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI ' Bilanca odhodkov Leto 2005

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO v tisoč tolarjih

SPU/PU/PPP/GPR/PPR

Predlog sprememb
proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005 

d)

Strukt. sprem. Predlog Strukt predloga

(5H3y(D,

Indeks

(2) P)

|25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE, || 40.005.935 k| loo,ook r 43.268.137 k | 100,ook 1 10831
iPROSTOR IN ENERGIJO

1

|2511 j|Minis trstvo za okolje, prostor in energijo |[ 21.899.410 k| 54,74k r 23.606327 k [ 54,56k|~ 1073Ì

1 EKONOMSKA IN FISKALNA 1 17.795 K 0,04|[~ 18.54211 0,04|| 1043Ì

ADMINISTRACIJA

0205 Privatizacija in nadzor 17.795 0.04 18.542 0.04 1043

02052501 Program privatizacije in upravljanje z 
državnim premoženjem

17.795 0,04 18.542 0,04 1043

IM 1 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 4347.709 II lO^ll- 4.828.989 1| 11,16|[ 111J)

ENERGETSKIH SUROVIN

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in 
distribucije energetskih surovin

343.592 0.86 357.393 183 1112

12012501 Urejanje področja pridobivanja in 
distribucije energetskih surovin

69.098 0,17 71.160 0,16 103,0

12012502 Prilagajanje energetske zakonodaje 
pravnemu redu EU

50.535 0,13 52.657 0,12 1043

12012503 Prestrukturiranje energetike 143.426 036 149.660 035 104,4

12012504 Odškodnine za škodo povzročeno z 
energetsko dejavnostjo

80.533 030 83.916 0,19 1043

1202 Urejanje in nadzor na področju proizvodnje 
in distribucije električne energije

195.478 0.49 204.486 0,47 104á

12022501 Urejanje in nadzor na področju 
električne energije

41.832 0,10 43.547 0,10 104,1

12022502 Intervencije in programi na področju 
proizvodnje in distribucije električne 
energije

153.646 038 160.939 037 1043

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

82.639 031 86.110 030 1043

12042501 Programi podpor na področju predelave 
in distribucije nafte in zemeljskega plina

82.639 03I 86.110 030 1043

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

3.726.000 931 4.181.000 9.66 1112

12052501 Programi zapiranja premogovnika
Trbovlje-Hrastnik po ZPZRTH

3.520.000 8,80 4.000.000 934 113,6

12052502 Oblikovanje strategije na področju 
rudarstva

206.000 0,51 181.000 0,42 873

115 1 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 1 14.846.602 H 37,111 r 16.778.6011 1 38,7S||

DEDIŠČINE

1501 Okoljevarstvena politika in splošne 
administrativne zadeve

3.232.692 8.08 3.018.732 6,98

15012501 Regulatomi okvir, splošna 
administracija in oblikovanje politike

3332.692 8,08 3.018.732 6,98

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 5.804.744 14.51 7.561.913 1148

15022501 Izboljšanje stanja okolja 5.804.744 14,51 7561.913 17,48

1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 2.087.676 532 1.939.965 4,48

15032501 Nadzor in kontrola sevanj 2.087.676 532 1.939.965 4,48

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 2.387.703 5,97 3.050.000 7.05

15042501 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 2.387.703 5,97 3.050.000 7,05
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SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov
• ll

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO

Leto 2005

v tisoč tokajih

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) (5X3)/(1)

1073

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.333.788 133 1307.991 2,79 90,6

15052501 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in 
varstvo naravnih vrednot

1333.788 333 1307.991 2,79 90,6

|M 1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 1 2.687304 H 6,72] 1 1.980.095 11 4^r 73,7|
STANOVANJSKA IZGRADNJA

-1601 Prostorska politika in splošne administrativne 
zadeve

105.799 036 98.340 033 910

16012502 Regulatomi okvir, splošna 
administracija in oblikovanje politike

105.799 036 98.340 033 93,0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija

601.730 1.50 379.064 0.88 63,0

16022501 Reforma sistema gospodarjenja s 
prostorom

36.666 0,09 38.000 0,09 103,6

16022505 Prostorsko načrtovanje 565.064 1,41 341.064 0,79 60,4

1605 Spodbude stanovanjske gradnje; posojila in 
premile

1.979.775 4.95 1.502.691 147 75,9

16052501 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1.979.775 4,95 1.502.691 3,47 75,9

gK 1 Geodetska uprava RS || 4.350.791 1| 10,88^ 4.446.589 | f~ 1038ÌP 10231

PROSTORSKO PLANIRANJE IN 4.350.791 H 10,88) I 4.446.589 | | 1038|| 1023|

STANOVANJSKA IZGRADNJA

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija

4.350.791 10.88 4.446.589 1038 1023

16022503 Urejanje in nadzor na področju 
geodetskih evidenc

r*-------

4.350.791 10,88 4.446.589 1038 1023

(4513 ^Uprava RS za jedrsko varnost || 875.998 || 2.WÌI 596.519 i r 68,11

M Darovanje okolja in naravne 1 875.998 H 2.19|| 596.519 1 j 1.38||, 68,1|

Dediščine 1

1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 875.998 L19 596.519 138 68.1

15032501 Nadzor in kontrola sevanj 875.998 2,19 596.519 138 68,1

Inšpektorat RS za okolje, prostor in ll 1-609.478 il wir 1.727.079 i 1 n 10731

energijo^ I

1.727.0794,0216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKA IZGRADNJA

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija

16022504 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem 
okolja in narave

Agencij^RSza^kolj^^^ ... —

1.609,478

1.609.478

4,02

4,02

1,727,079

1.727.079

24,99|[ 11.738.183 j f

3,99

3,99

107

1073

117.419.998.141 IT

K-! [VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE H 8.432.3621 P

DEDIŠČINE
119,91

1501 Okoljevarstvena politika in splošne 
administrativne zadeve

3.231.519 8.08 3.287.110 7,60 101.7

15012501 Regulatomi okvir, splošna
administracija in oblikovanje politike

3.231.519 8,08 3.287.110 7,60 101,7

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 3.087.246 7,72 4.587.246 10.60 148,6

15022501 Izboljšanje stanja okolja 3.087.246 7,72 4.587.246 10,60 148,6
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SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO v tisoč tolarjih

Predlog sprememb Strukt. sprem, 
troračuna 2004

(2)

Predlog 
proračuna 2005 

(3)

Strukt predloga 
proračuna 2005

(4)

Indeks

(5H3y<ilSPU/PUZPPP/GPR/PPR proračuna 2004 
(D

1504 Uoravlianie in nadzor vodnih virov 1.403.124 3,51 1.532.737 3.54 1092

15042501 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 1.403.124 3,51 1.532.737 3,54 1092

1505 Pomoč in podpora ohranianiu narave 95.410 024 70.381 0.16 73Ä

15052501 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in 
varstvo naravnih vrednot

95.410 024 70381 0,16 73,8

1506 Splošne okoljevarstvene storitve 615.063 124 629.116 L« 1022

15062501 Informacijski sistem varstva okolja in 
narave

615.063 1,54 629.116 1,45 1023

1 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 72.269 IP o,«! r 75356 11 «.ni r 10421

STANOVANJSKA IZGRADNJA

1604 Gradbena regulativa in nadzor 72.269 0.18 75.356 0,17 1044

16042501 Priprava regulative za potresno odporno 
gradnjo

72.269 0,18 75.356 0,17 1042

S INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 1.493.510 H 3,73|| 1.556.237 11 3,60|| 10421

OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi 
pomoči v primerih nesreč

1.493.510 3.73 1.556237 3,60 1042

23022501 Posebni programi v primerih nesreč 1.493.510 3,73 1356.237 3,60 1042

P525 j Agencija RS za učinkovito rabo in 
obnovljlv^r^nergjj^^

|[ 1.272.117^ 3,18|| 1.153.539 1 1 2.6’ìl 904]
1

IsJ PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 1272.117 H . . . 3,18|| 1.153.539 j 1 2.6’1 r ■"■■■9Ó3

ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Ureianie področja učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije

1.272.117 3,18 1.153.539 2,67 90J

12062501 Urejanje in spremljanje področja 
učinkovite rabe energije

12062502 Spodbujanje učinkovite rabe energije

140.207 0,35 105.108 024 75,0

302260 0,76 354.512 0,82 1172

12062503 Spodbujanje rabe obnovljivih virov 829.650 2,07 693.918 1,60 83,6

energije
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SPV/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2005

v tisoč tolarjih25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO

Predlog sprememb Strukt. sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog Strukt predloga Indeks

(5H3y(l)
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 

(D
proračuna 2005

0)
aroračuna 2005

(4)

g? [MINISTRSTVO za okolje, |l 289.300 K 100,oo| 1 6.533.628j P loo,ooir j
'prostor in energijo 1

|ž511 || Ministrstvo za okolje, prostor in energijo |l 43.500 D 15,0411 6.500.00011 99,49| 1

|12 I PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA □ ».coi r 4.000.00011 6U2ir □
ENERGETSKIH SUROVIN

1201 Ureianie sistema ná področju pridobivanja in 
distribucije energetskih surovin

0 0,00 4.000.000 6122 :

12012503 Prestrukturiranje energetike 0 0,00 4.000.000 6122 -
|14 [GOSPODARSTVO 1 18.000 If 6,22ir o|| 0,00|P o,o|

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti

18.000 6^2 0 0,00

14022501 Stimuliranje investicij v javni sektor 
gospodarstva

18.000 6,22 0 0,00 0,0

M VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 1 25.500 H ».sii r »II o,oo|| 0,0|
DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 25.500 8.81 0 100 0£

15022501 Izboljšanje stanja okolja 25.500 8,81 0 0,00 0,0

M PROSTORSKO PLANIRANJE IN 1 «Il o,oo| r 2.500.000 11 3826|| -1

STANOVANJSKA IZGRADNJA

1605 Spodbude stanovanjske gradnje: posojila in 
oremiie

0 0.00 2.500.000 3826 -

16052501 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 0,00 2.500.000 3826 -

Agencija RS za učinkovito rabo in II 245.800 If 84,96| P 33.628 1 1 ~wiir 13,7|

obnovljive vire energije

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 1 245.800 If 84,96| 1 33.628 11 o,5iir~ 13,7]

ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Ureianie področja učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije

245.800 84,96 33.628 0,51 13,7

12062503 Spodbujanje rabe obnovljivih virov 
energije

245.800 84,96 33.628 0,51 13,7
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26 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
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1002 - Varstvo brezposelnih
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19 - IZOBRAŽEVANJE

1901 - Urejanje izobraževalnega sistema
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2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
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2. del
2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
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20012601 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
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2613 - Inšpektorat RS za delo
10012602 - Inšpektorat za delo
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1. del

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Rast zaposlenosti predstavlja enega od najpomembnejših makroekonomskih ciljev za doseganje uravnoteženega 
socialno-ekonomskega razvoja Slovenije. Osnovni ukrepi na področju trga dela so usmerjeni v močnejšo rast 
zaposlenosti ter v zmanjševanje brezposelnosti, ki naj bi do leta 2006 dosegla naravno stopnjo brezposelnosti.V 
juniju 2003 je bilo v Sloveniji 94.385 registriranih brezposelnih oseb, od tega 53,4% žensk, delež iskalcev prve 
zaposlitve znaša 22,2%, delež dolgotrajno brezposelnih oseb znaša 44,9%, delež oseb s I. oz.H. stopnjo izobrazbe pa 
obsega kar 45% vseh registriranih brezposelnih oseb. Stopnja registrirane brezposelnosti je v juniju 2003 znašala 
10,9%,stopnja brezposelnosti po ILO pa je v prvem četrtletju 2003 znašala 7,2%.

Na podlagi ocen UMAR (Pomladansko poročilo 2003) bo rast zaposlenosti v letu 2003 0,2%. Skromna rast 
zaposlenosti je posledica predvsem stagnacije v mednarodni gospodarski rasti (Pomladansko poročilo 2003).

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na to področje se nanašajo naslednji dokumenti dolgoročnega načrtovanja:

Nacionalni program razvoja trga dela do leta 2006
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije

- Državni razvojni program RS 2001-2006
Enotni programski dokument

EU je v letu 2003 sprejela prenovljeno strategijo zaposlovanja do leta 2010 ter na njeni podlagi smernice evropske 
zaposlovalne strategije državam članicam, ki predvidevata deset ukrepov za pospeševanje zaposlovanja in odpiranja 
novih delovnih mest (job creation). Republika Slovenija bo na podlagi obeh strateških dokumentov pripravila 
Nacionalni akcijski program zaposlovanja za leto 2004 in 2005; Evropski komisiji je dolžna predložiti nacionalni 
program zaposlovanja po vstopu v EU leta 2004. Proračun za področje trga dela v 2004 in 2005 je pripravljen v 
skladu s cilji in usmeritvami Evropske zaposlovalne strategije in je metodološko usklajen z 10 ukrepi zaposlovalne 
politike EU, kakor tudi z uredbami Skupnosti na področju črpanja sredstev Strukturnih skladov, zlasti Evropskega 
socialnega sklada in pobude Skupnosti EQUAL. Leto 2004 je namreč prvo proračunsko leto, ko pridobi Slovenija 
dostop do sredstev Evropskega socialnega sklada. Načrtovana sredstva Evropskega socialnega sklada skupaj z 
nacionalnim sofinanciranjem so tako vključena v Proračun Republike Slovenije. S sredstvi Evropskega socialnega 
sklada se bodo financirali ukrepi Aktivne politike zaposlovanja, ki bodo zmanjševali zaostanke Slovenije predvsem 
na področju povečevanja zaposljivosti težje zaposljivih brezposelnih oseb, socialne vključenosti in vzpodbujanja 
novega zaposlovanja. Ukrepi, ki se financirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada, so vključeni v drugo 
prednostno nalogo - »Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje« Državnega razvojnega programa RS 2001- 
2006 in drugo prednostno nalogo Enotnega programskega dokumenta 2004-2006.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Nacionalni program razvoja trga dela do leta 2006 je predvidel naslednje cilje na področju trga dela:

Dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njene usposobljenosti.
Zmanjševanje strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih na okrog 
40% in deleža brezposelnih brez poklicne izobrazbe na okoli 25%.
Zagotovitev vključenosti v aktivne programe vseh mladih brezposelnih, ki v 6 mesecih po nastopu 
brezposelnosti niso našli nove zaposlitve oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 mesecev po tem niso 
zaposlili.

- Zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela.
Rast zaposlenosti, ki bo v povprečju v obdobju 2000-2006 presegala 1% letno ob pospešeni gospodarski 
rasti, kar bo omogočilo zmanjšanje stopnje brezposelnosti na okoli 5% po mednarodni metodologiji 
oziroma registrirane stopnje na okoli 8%.

Navedeni cilji so tudi prioriteta na področju proračunskega programiranja in so podkrepljeni s programi finančnih 
načrtov.

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

1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti
1002 Varstvo brezposelnih
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1003 Aktivna politika zaposlovanja

1001 - Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje več sklopov ukrepov, ki vključujejo aktivnosti Slovenije po vstopu v EU na področjih 
urejanja sistema zaposlovanja in javnih služb za zaposlovanje in za brezposelne. Za vir financiranja izvajanja 
določenih aktivnosti je predvideno koriščenje sredstev Evropske komisije.

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

Izvajanje ukrepov z aktivnostmi glavnega programa imajo za dolgoročni cilj vzpostaviti celoten sistem 
infrastrukture za učinkovito delovanje sistema zaposlovanja in javnih služb ter zagotoviti absorbcijsko sposobnost 
slovenskih udeležencev pri koriščenju sredstev strukturnih skladov EU

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Izvedba sklopa projektov, s sodelovanjem strokovnjakov tuje tehnične pomoči EU, daje potreben vložek prenosa 
znanja in najboljših praks iz držav članic EU v slovenski prostor. Učinki se bodo odrazili v delovanju strukture za 
evropski socialni sklad v Sloveniji z vsemi soudeleženimi institucijami, ki vstopajo v različnih vlogah v sistem 
zaposlovanja in javnih služb za zaposlovanje in za brezposelne.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
10012601 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti
10012603 Varnost in zdravje pri delu
10012604 Javne službe za zaposlovanje in brezposelne

2613 - Inšpektorat RS za delo
10012602 Inšpektorat za delo

1002 - Varstvo brezposelnih

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje pravic brezposelnim osebam iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti (denarno nadomestilo in 
denarna pomoč) in spodbujanje brezposelnih k aktivnemu iskanju zaposlitve.

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

Postopno zmanjševanje prejemnikov pasivnih oblik pomoči, predvsem denarnega nadomestila, in povečevanje 
prejemnikov aktivnih oblik pomoči pri iskanju zaposlitve.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Omogočiti zavarovancem za primer brezposelnosti socialno varnost v času, ko izgubijo zaposlitev brez lastne volje 
ali krivde (denarno nadomestilo) in v času po izteku upravičenosti do denarnega nadomestila, če se zavarovanec ni 
uspel ponovno zaposliti (denarna pomoč). Cilj je tudi spodbujati aktivno iskanje zaposlitve s povračilom stroškov 
aktivnega iskanja zaposlitve.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
10022601 Prejemki in pravice brezposelnih

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja se realizirajo z izvedbo Programa aktivne politike zaposlovanja, ki ga za vsako 
leto sprejme Vlada RS. Ključnega pomena je, da so ukrepi in programi prilagojeni stanju in ciljem na trgu dela, da 
so namenjeni jasno opredeljenim ciljnim skupinam brezposelnih oseb in da so prednostno usmerjeni v območja s 
stopnjo brezposelnosti, ki je višja od povprečne slovenske stopnje. Oblikovani so tako, da sledijo ciljem 
Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 in usmeritvam Evropske strategije 
zaposlovanja.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

Dolgoročni cilji glavnega programa temeljijo na strateških ciljih Nacionalnega programa razvoja trga dela in 
zaposlovanja do leta 2006. Glavna usmeritev v strateškem dokumentu je spodbujanje aktivne politike zaposlovanja, 
strateški cilji pa so v obdobju do leta 2006 naslednji:

dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva oziroma njegove usposobljenosti;
zmanjševanje strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih na okoli 
40 % in deleža brezposelnih brez poklicne izobrazbe na okoli 25 %;
zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja vseh mladih brezposelnih, ki v 6 mesecih po nastopu 
brezposelnosti niso našli zaposlitve, oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 mesecev niso zaposlili,

- zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela,
- rast zaposlenosti, ki bo v poprečju v obdobju do leta 2006 presegla 1 % lemo, ob pospešeni gospodarski 

rasti, kar bo omogočilo zmanjšanje stopnje brezposelnosti na okoli 5 % po mednarodni metodologiji 
oziroma registrirane stopnje brezposelnosti na okoli 8 % do konca leta 2006,
nadaljnji razvoj socialnega partnerstva na področju razreševanja problema brezposelnosti in povečevanja 
zaposlovanja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Osnovna cilja ukrepov in programov aktivne politike zaposlovanja sta pospeševanje zaposlovanja in izboljšanje 
neugodne strukture brezposelnih.

Ciljno vključevanje brezposelnih z največjimi zaposlitvenimi ovirami (dolgotrajno brezposelni, brezposelni brez 
strokovne izobrazbe, starejši, invalidi, iskalci prve zaposlitve) v programe zaposlovanja, se bo odrazilo na 
postopnem zniževanja števila registriranih brezposelnih oseb ob istočasnem zmanjševanju strukturnih neskladij. 
Vključevanje ciljih skupin brezposelnih v ustrezne programe, ki bodo omogočali njihovo delovno angažiranje, 
usposabljanje oziroma izobraževanje in ki bodo vsebinsko prilagojeni potrebam tako brezposelnih kot delodajalcev, 
bo ciljno dosegalo zniževanje deležev dolgotrajno brezposelnih in brezposelnih brez izobrazbe, s tem pa tudi 
deležev mladih in starejših nad 50 let. V programe zaposlovanja se bodo prednostno vključevale ženske, kar bo 
omogočilo ohranjanje uravnotežene spolne strukture brezposelnih.

Glavni indikatorji spremljanja učinkovitosti izvajanja programov so:

število vključenih brezposelnih oseb v programe
povprečna višina sredstev za 1 brezposelno osebo, vključeno v programe 
število prehodov brezposelnih oseb iz programov v zaposlitev

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
10032605 Povečanje zaposljivosti
10032606 Zagotavljanje socialne vključenosti
10032607 Kreiranje novih delovnih mest in povečanje prilagodljivosti podjetij

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1804 Podpora posebnim skupinam

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
18022601 Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine
18022602 Ohranjanje, obnova in gradnja spomenikov

1804 - Podpora posebnim skupinam

1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
18042601 Programi veteranskih organizacij
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19 - IZOBRAŽEVANJE

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

1901 Urejanje izobraževalnega sistema
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

1901 - Urejanje izobraževalnega sistema

7. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
19012601 Urejanje izobraževalnega sistema

1905 - Drugi izobraževalni programi

7. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
19052601 Izobraževanje odraslih

1906 - Pomoči šolajočim

7. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
19062601 Študijske pomoči 
19062602 Štipendije

20 - SOCIALNO VARSTVO

7. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Ministrstvo v okviru tega področja koordinira, financira in nadzira izvajanje številnih aktivnosti javnih zavodov, ki 
delujejo na področju socialnega varstva ter številnih ostalih organizacij, ki v okviru pluralnega sistema izvajalcev 
dejavnosti socialnega varstva tvorijo institucionalni okvir za delo. Sredstva, ki so bila namenjena za reševanje 
socialne problematike so integralno vpeta v aktivnosti Vlade RS v okviru prizadevanj za socialno-ekonomski razvoj, 
hkrati pa so oblike reševanja socialne problematike, izvajane na modelu pluralizacije izvajalcev in na način, ki je 
ekvivalenten modelom reševanja socialne problematike v državah Evropske unije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Poraba sredstev za področje socialnega varstva je utemeljena v Programu razvoja varstva starejših do leta 2005, v 
Nacionalnemu programu socialnega varstva do leta 2005 (Ur. list. RS št. 31/2000), v Načrtu za izvajanje usmeritev 
in nalog iz nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 (Ur. list RS št. 45/2002), v Zakonu o socialnem 
varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 
5/03), v Programu boja proti revščini in socialni izključenosti (sprejet na Vladi RS 3. II. 2000), v dokumentu 
Izvajanje strategije socialnega vključevanja s poročilom o uresničevanju programa boja proti revščini in socialni 
izključenosti (sprejet na Vladi RS 04.04.2002) ter v nekaterih drugih zakonih, ki nalagajo institucijam posamezna 
javna pooblastila ali storitev po različnih zakonih.

Septembra 2002 je Republika Slovenija podpisala Memorandum o soglasju med Evropsko komisijo (EK) o 
sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu Skupnosti za boj proti socialni izključenosti. Na tej podlagi bo 
Republika Slovenija predvidoma sredi decembra 2003 skupaj z Evropsko Komisijo podpisala Skupni memorandum 
o socialnem vključevanju (Joint Inclusion Memorandum - JIM). Ta dokument bo podlaga za pripravo Nacionalnega 
akcijskega programa za socialno vključevanje v letu 2005.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Dolgoročni cilji področja državnega proračuna so izboljšati kvaliteto življenja ranljivih skupin, zagotoviti socialno 
varnost različnih skupin uporabnikov, zagotoviti socialno pomoč ljudem v različnih socialnih stiskah, zagotoviti 
izvajanje družinske politike.
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4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja  finančnega načrta

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa k

Ministrstvo v tem glavnem programu koordinira in financira različne programe, ki zagotavljajo ustrezne strokovne 
podlage, ustrezno strokovno usposobljenost, raziskovalno delo, nadzor nad izvajanjem storitev v socialnem varstvu 
in druge podlage za delovanje ministrstva in strokovnih institucij. V podprogram so uvrščene med drugimi tudi 
proračunske postavke, na katerih ministrstvo zagotavlja sredstva za delovanje ministrstva in sicer vsa sredstva za 
plače zaposlenih v ministrstvu in vse ostale stroške, ki so povezani z delovanjem ministrstva.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje pogojev za strokovne podlage in ustrezno strokovno usposobljenost, omogočanje 
raziskovalnega dela, pridobivanje mednarodnih izkušenj in drugih podlag za delovanje ministrstva in strokovnih 
institucij iz področja dejavnosti ter zagotovitev nujnih materialnih podlag za delo izvajalskih organizacij ter 
zagotavljati nadzor nad izvajanjem storitev v socialnem varstvu in s tem prispevati k večji kvaliteti storitev.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Letni cilji so glede na proračunska izhodišča omejeni na zagotavljanje osnovnih pogojev za zagotovitev strokovnih 
podlag, ustrezne strokovne usposobljenosti, omogočanje raziskovalnega dela, pridobivanje mednarodnih izkušenj in 
drugih podlag za delovanje ministrstva in strokovnih institucij iz področja dejavnosti ter zagotavljanje strokovnega 
in upravnega nadzora nad izvajanjem storitev v socialnem varstvu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
20012601 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

7. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa Varstvo otrok in družine načrtujemo izvajanje ciljev na področju družinske politike, ki 
zajemajo izvajanje starševskega varstva, izplačevanje starševskih nadomestil in družinskih prejemkov, izvajanje 
rejniške dejavnosti, izplačevanje rejnin in prispevkov rejnicam, delovanja materinskih domov in zavetišč, 
zagotavljanje delovanja nevladnih organizacij v podporo otrokom in družinam ter ostale aktivnosti, ki neposredno 
zadevajo izvajanje zakonodaje na področju družine. Posamezne aktivnosti na tem področju in pravna podlaga so 
podrobneje opredeljene na ravni podprogramov.

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

Dolgoročni cilji na ravni programa so zagotavljati so zagotavljati upravičencem do posameznih vrst prejemkov le-te 
skladno z veljavno zakonodajo ter na ta način omogočiti optimalni gmotni in socialni položaj družine in njenih 
članov. Hkrati si prizadevamo tudi za vzpostavljanje optimalni gmotnih in ostalih izvedenih pogojev nevladnim 
organizacijam, katerih osnovna naloga je pomoč otrokom in družini.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilji so podrobno opredeljeni na ravni podprogramov oziroma posameznih postavk. Skupni 
imenovalec na ravni celotnega programa pa je skozi celotno proračunsko obdobje zagotavljati nemoteni izvrševanje 
izplačil upravičencem po veljavni zakonodaji oziroma spoštovanje vseh pogodbenih obveznosti. Dejstvo namreč je, 
daje možno le skozi uresničevanje letnih izvedbenih ciljev, realizirati tudi dolgoročne strateške cilje.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
20022601 Družinski prejemki in starševska nadomestila
20022603 Rejništvo
20022604 Materinski domovi in zavetišča
20022605 Drugi programi v pomoč družini
20022606 Nadomestila preživnin

poročevalec, št. 83/IX 3190
13. oktober 2003



2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Ministrstvo v tem glavnem programu koordinira, financira in nadzira izvajanje številnih aktivnosti javnih zavodov, 
ki delujejo na področju socialnega varstva ter številnih ostalih organizacij, ki v okviru pluralnega sistema izvajalcev 
dejavnosti socialnega varstva tvorijo institucionalni okvir za delo. Sredstva, ki so bila namenjena za reševanje 
socialne problematike so integralno vpeta v aktivnosti Vlade RS v okviru prizadevanj za socialno-ekonomski razvoj, 
hkrati pa so oblike reševanja socialne problematike, izvajane na modelu pluralizacije izvajalcev in na način, ki je 
ekvivalenten modelom reševanja socialne problematike v državah Evropske unije.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljati obseg pomoči preko sofinanciranja izvajalskih organizacij in 
nudenja pomoči materialno ogroženim, ter s tem vplivati na kvaliteto življenja in zagotavljanje socialne varnosti 
ranljivih skupin.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni cilji so koordinacija, financiranje, razvoj in nadzor aktivnosti javnih zavodov na področju socialnega varstva 
ter ostalih organizacij, ki v okviru pluralnosti sistema izvajalcev dejavnosti socialnega varstva tvorijo institucionalni 
okvir za delo z uporabniki socialnega varstva. Letni cilji sledijo usmeritvam Nacionalnega programa socialnega 
varstva za obdobje do leta 2005 in določilom tega akta o predvidenem obsegu mreže javne službe. Skladno s cilji 
Nacionalnega programa pa je predvidena tudi širitev izvajanja dopolnilnih programov, ki jih izvajajo nevladne 
organizacije

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2611 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
20042601 Centri za socialno delo
20042602 Socialno varstvo invalidov
20042603 Socialno varstvo starih
20042604 Socialno varstvo materialno ogroženih
20042606 Socialno varstvo žrtev vojnega nasilja
20042607 Socialno varstvo zasvojenih
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SPU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI - Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

SPU/PPP/GPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 p 

(D

Strukt. spran, 
iroračuna 2004

(2)

Predlog S 
proračuna 2005 

(3)

itrukt predloga 
proračuna 2005

(4)

Indeks

(SH3WI

|26 (MINISTRSTVO ZA DELO,
^"“Hdružino in socialne zadeve

"ji 262.378.393 |[ 100,00| 1 269.380.440 | | 100, ooi p 102,7||

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 55.350.674 21,10 56.939.551 21,14 102.9

1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in 7.843.444 2,99 7.637.234 2,84 97,4
brezposelnosti

1002 Varstvo brezposelnih 26.070.075 9,94 26292.054 9,76 100,9

1003 Aktivna politika zaposlovanja 21.437.156 8,17 23.010.263 834 1073

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 679.938 0,26 690.126 0,26 101,5.

ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 345.757 0,13 341.908 0,13 98,9

1804 Podpora posebnim skupinam 334.182 0,13 348.217 0,13 1042

19 « IZOBRAŽEVANJE 24.462.310 9,32 24.940.070 9,26 1022

1901 Urejanje izobraževalnega sistema 35.258 0,01 36.739 0,01 1042

1905 Drugi izobraževalni programi 212.204 0,08 218.782 0,08 103,1

1906 Pomoči šolajočim 242214.847 9,23 24.684.549 9,16 1013

20 SOCIALNO VARSTVO 181.885.470 69,32 186.810.693 69^5 102,7

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 2.840.393 1,08 2.898.156 1,08 102,0

2002 Varstvo otrok in družine 111221.931 4239 112.366.129 41,71 101,0

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 67.823.145 25,85 71.546.408 2636 105,5
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10012601 - Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in brezposelnosti

1. Opis podprograma

Podprogram zajema predvsem projekte, ki tečejo v okviru predpristopnih PHARE programov, potrjenih s strani EU 
v letih 2001, 2002 in 2003 in za katere seje ministrstvo s podpisom Finančnih memorandumov zavezalo zagotoviti 
sredstva proračuna za sofinanciranje izvedbe potrjenih projektov. Zagotovitev sredstev sofinanciranja projektov je 
nujna, saj sodijo v prvo prioriteto, ker gre za izvajanje mednarodno sprejetih obveznosti. Podprogram vključuje 
sredstva sofinanciranja na proračunski postavki 1402 Sofinanciranje PHARE in drugih mednarodnih programov, 
sredstva donacij za izvedbo PHARE Twinning projekta za vzpostavitev Evropskega socialnega sklada ter sredstva 
na novi proračunski postavki Phare CFCU - Twinning za ZRSZ - 2002, ki se je predlagal v potrditev v letu 2002.

Vzpostavitev informacijskega sistema za ESS

Priprave na izvajanje ukrepov, programov in projektov Evropskega socialnega sklada zahtevajo vzpostavitev 
računalniško podprtega informacijskega sistema, ki bo deloma financirana iz sredstev programa PHARE, del 
sredstev v obliki lastne udeležbe pa je potrebno zagovoriti v Proračunu RS.

Priznanja na področju zaposlovanja

Priznanja na področju zaposlovanja so namenjena nagrajevanju in drugim oblikam javnih priznanj delodajalcem, ki 
so na področju zaposlovanja oz. usposabljanja za zaposlitev brezposelnih oseb dosegli izredne rezultate.

P JE - Mrežno povezovanje izvajalskih organizacij trga dela

Pakt stabilnosti jugovzhodne Evrope, v okviru katerega sodeluje tudi Slovenija, predvideva tudi sodelovanje 
institucij na področju trga dela in zaposlovanja ter delovnih pogojev, zato bodo potekale aktivnosti medsebojnega 
izmenjavanja znanj in izkušenj na tem področju.

2. Pravne podlage

Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur.l.RS, št. 92/01),
Državni razvojni program do leta 2006,
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,12/92, 71/93, 2/94, 
38/94, 80/97-odločba US, 69/98 in 67/02),
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 60/99),
Pristopno partnerstvo,
Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado RS in Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju 
ukrepov o finančnem, tehničnem in drugih oblikah sodelovanja,
Finančni memorandumi Evropske komisije in Vlade RS (za posamezni projekt), 
Pravilnik o nagradah in priznanjih na področju zaposlovanja (Ur.l.RS, št 5/99), 
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l.RS, št. 64/01), 
Pravilnik o izvajanju nadzora nad delom Zavoda RS za zaposlovanje in drugih oseb na področju 
zaposlovanja (Ur.l.RS, št. 17/99),
Pravilnik o načinu in postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb 
(Ur.kRS, št. 17/99),

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006, 
politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje, ki so usklajeni z usmeritvami zaposlitvenih politik EU.

Temeljni cilj vseh projektov je pripraviti Slovenijo na vključitev v EU, predvsem pa na učinkovito koriščenje 
sredstev iz strukturnih skladov EU s poudarkom na Evropskem socialnem skladu ter na učinkovito in uspešno 
prekomejno in mednarodno sodelovanje.
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Priznanja so namenjena spodbujanju razvoja socialnega čuta delodajalcev pri snovanju kadrovske politike in 
popularizaciji humanih odnosov do dolgotrajno brezposelnih in delovno izključenih oseb.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

S pomočjo projektov se bodo vzpostavile institucije/strukture in usposobile strokovne službe, ki so potrebne za 
pridobivanje sredstev iz Evropskega socialnega sldada, ter se okrepilo sodelovanje s sorodnimi institucijami na 
obmejnem območju. Izvedbo posameznega projekta bo spremljala in nadzorovala usmerjevalna skupina, ki jo 
sestavljajo predstavniki končnih uporabnikov, sbfinanceijev in zunanjih opazovalcev.

4281 - P JE - Mrežno povezovanje izvajalskih institucij trga dela

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Republika Slovenija v Paktu stabilnosti za jugovzhodno Evropo nastopa kot posredovalec lastnega znanja in 
izkušenj. Na podlagi vključevanja RS v pakt stabilnosti za JVE in SEČI bo MDDSZ zaradi potreb in tradicionalne 
navezanosti Slovenije na delovno silo iz področij nekdanje Jugoslavije nudilo R Makedoniji, BiH in ZRJ tehnično in 
razvojno pomoč pri organiziranju inštitucij trga dela ter njihovem povezovanju z inštitucijami v RS in EU in 
sprejemanju ukrepov za omejevanje brezposelnosti v procesih prestrukturiranja gospodarstev. Ministrstvo si bo 
prizadevalo, za posamezne projekte v okviru programa pridobiti tudi druge države donatorice v okviru pakta.

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

Predviden obseg sredstev zajema začetne stroške obiskov, priprav na seminarje in konference, vključno s potnimi 
stroški. Planira se tudi sofinanciranje s strani drugih partnerjev.

3. Planirani indikatorji

Vzpostavitev institucij, organizacije služb in sistemov povezovanja s ciljem spremljanja ukrepov med posameznimi 
vključenimi partnerji

5908 - Priznanja na področju zaposlovanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Priznanja na področju zaposlovanja je namenjen nagrajevanju in drugim oblikam javnih priznanj 
delodajalcem, ki so na področju zaposlovanja oz. usposabljanja za zaposlitev brezposelnih oseb dosegli izredne 
rezultate.

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

Ob upoštevanju meril pravilnika in prioritet, določenih skladno s potrebo popularizacije posameznih inštrumentov 
aktivne politike zaposlovanja, se v tekočem letu za preteklo leto na podlagi javnega razpisa izbere enega prejemnika 
nagrade in tri prejemnike priznanj za izredne dosežke na področju zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oz. drugih 
težko zaposljivih oseb.

Za leto 2005 se načrtuje program (denarna nagrada, stroški tiska in slavnostna podelitev) v skupni višini 1.030.000 
SIT.

3. Planirani indikatorji

Spodbujanje socialnega čuta delodajalcev pri snovanju kadrovske politike in popularizaciji humanih odnosov do 
dolgotrajno brezposelnih in delovno izključenih oseb in javno priznanje izbranim delodajalcem, ki so dosegli 
izjemne rezultate na področju zaposlovanja.

7869 - Spremljanje, nadzor in evalvacija programov na področju trga dela

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program je namenjen vzpostavitvi sistema spremljanja, nadziranja in evalviranja programov na področju trga dela, 
kijih izvajajo Zavod RS za zaposlovanje ali druge institucije.

2. Planirani indikatorji

Kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog usklajevanja, koordiniranja, spremljanja in poročanja o programih, ki 
izhajajo iz predpisov s tega področja in jih izvaja Zavod RS za zaposlovanje ali druge pooblaščene institucije.

Dosledno in redno izvajanje finančnega in vsebinskega spremljanja vseh programov, zbiranju in analiziranju vseh 
informacij, ki se nanašajo na potek in namensko porabo sredstev, interveniranje v primeru odstopanj ali 
nepričakovanih sprememb programske zasnove, ocenjevanje programov z vidika racionalnosti, učinkovitosti in 
stranskih učinkov, vračanju sredstev v primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti.
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4090 - Vzpostavitev informacijskega sistema za ESS

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke PHARE CFCU - FM2002 - »Twinning« bosta iz donacijskih sredstev PHARE 
programa financirana projekta institucionalne izgradnje, namenjena pripravam Slovenije na črpanje sredstev 
Evropskega socialnega sklada (ESS) ter vzpostavitvi sistema vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij v RS v 
skladu z predpisi EU. Iz proračunske postavke »Vzpostavitev informacijskega sistema za ESS« bodo zagotovljena 
sredstva lastne udeležbe za izvedbo dela aktivnosti projekta, namenjenega pripravam Slovenije na črpanje sredstev 
ESS, in sicer nakup potrebne opreme za vzpostavitev informacijskega sistema ESS.

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

Osnovo za izvedbo PHARE projektov institucionalne izgradnje predstavlja Finančni memorandum, podpisan med 
Vlado RS in Evropsko komisijo, v katerem so podrobneje določeni cilji, predvideni rezultati, načrtovane aktivnosti 
ter potrebna sredstva za izvedbo projektov za pripravo na črpanje sredstev ESS ter za vzpostavitev sistema 
vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij. Vsebinsko izhodišče obeh projektov prestavljajo določila uredb 
Sveta EU ter Evropske komisije, ki opredeljujejo temeljna pravila črpanja sredstev iz Strukturnih skladov (za ESS) 
ter direktive Sveta EU in Evropskega parlamenta s področja vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij. Kazalci 
in izračuni predlaganih pravic porabe temeljijo na izračunih potrebnega obsega dela strokovnjakov za dosego 
načrtovanih ciljev in rezultatov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se izvajajo naslednji projekti:

Naziv projekta:

RAZVOJ PROGRAMIRANJA IN UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE UKREPOV EVROPSKEGA SOCIALNEGA 
SKLADA

Namen in cilji projekta

PHARE Twinning projekt »Razvoj programiranja in upravljanja za izvajanje ukrepov Evropskega socialnega 
sklada« je namenjen institucionalni krepitvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za opravljanje nalog 
Posredniškega telesa za Evropski socialni sklad (ESS), kakor tudi vzpostavitvi potrebnih struktur in pripravi vseh 
potrebnih postopkov za učinkovito izvajanje ukrepov ESS. Cilj projekta je usposobiti kadre, ki bodo znotraj 
ministrstva kot Posredniškega telesa opravljali naloge, povezane z izvajanjem ukrepov ESS, podpreti ministrstvo pri 
pripravi dela Enotnega programskega dokumenta, ki se nanaša na ESS, pri vzpostavitvi struktur za implementacijo 
ESS ukrepov, pripravi metodoloških izhodišč za izvajanje evalvacije aktivnosti ESS, pri vzpostavitvi sistema 
monitoringa in finančnega managementa in kontrole.

Vrednost projekta:

Skupna vrednost projekta, ki se bo v letih 2003 in 2004 financiral iz sredstev donacije in sredstev lastnega 
sofinanciranja, znaša 905.000 EUR.

Sredstva so namenjena izvedbi svetovalnih storitev predpristopne svetovalke in strokovnjakov s posameznih 
področij ter nakupu računalnikov in programske opreme za vzpostavitev informacijskega sistema za Evropski 
socialni sklad.

Začetek financiranja:

Projekt se je pričel izvajati v letu 2003 in se nadaljuje v letu 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 30.09.2004.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 8991 : PHARE CFCU - FM2002 - »Twinning«

Proračunska postavka 1402: Sofinanciranje PHARE in drugih mednarodnih projektov

Proračunska postavka 4090: Vzpostavitev informacijskega sistema za ESS

Dinamika financiranja:

Naziv projekta:

INSTITUCIONALNA KREPITEV ZA IZVAJANJE EVROPSKE ZAKONODAJE NA PODROČJU 
MEDSEBOJNEGA PRIZNAVANJA KVALIFIKACIJ

Namen in cilji projekta:
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PHARE Twinning projekt »Institucionalna krepitev za izvajanje evropske zakonodaje na področju medsebojnega 
priznavanja kvalifikacij je namenjen pripravi na vključevanje v Evropsko unijo, predvsem pri sprejemanju vseh 
potrebnih podzakonskih predpisov ter pri institucionalni krepitvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in 
drugih pristojnih vladnih institucij za izvajanje evropske zakonodaje na področju vzajemnega priznavanja poklicnih 
kvalifikacij. Cilji projekta so vzpostavitev celotnega sistema zakonskih in podzakonskih predpisov v Sloveniji za 
priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma 
reguliranih poklicnih dejavnosti, ki bo v celoti usklajen z evropsko zakonodajo (direktive splošnega sistema in 
sektorske direktive), priprava vseh ostalih potrebnih mehanizmov in materialov, ki so potrebni za uspešno delovanje 
sistema in izobraževanje pristojnih institucij in vladnih uslužbencev, ki bodo sodelovali pri pripravi in izvajanju 
priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Vrednost projekta:

Skupna vrednost projekta, ki se bo izvajal 12 mesecev, v letih 2003 in 2004, znaša 322.000 EUR. Sredstva so 
namenjena izvedbi svetovalnih storitev predpristopnega svetovalca in strokovnjakov s posameznih področij.

Začetek financiranja:

Projekt seje pričel izvajati v letu 2003 in se nadaljuje v letu 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.08.2004.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 8991 : PHARE CFCU - FM2002 - »Twinning«

Proračunska postavka 1402: Sofinanciranje PHARE in drugih mednarodnih projektov

Dinamika financiranja:

Vrednost programa

Leto 2004:30.494.000,00

Naziv projekta:

INSTITUCIONALNA KREPITEV ZAVODA RS ZA. ZAPOSLOVANJE KOT KONČNEGA UPRAVIČENCA

Namen in cilji projekta:

Phare 2002 projekt institucionalne izgradnje »Institutional and capacity building of thè Employment Service of 
Slovenia (ESS) as final beneficiary« je namenjen krepitvi Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) za izvajanje nalog pri 
črpanju sredstev Evropskega socialnega sklada s splošnim ciljem zagotoviti kvalitetno in učinkovito izvajanje 
ukrepov Evropskega socialnega sklada.

Konkretni cilji projekta so:

izboljšati koordinacijo med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve kot Posredniškim telesom in 
ZRSZ na področju izvajanja ukrepov Evropskega socialnega sklada,
Okrepiti organizacijsko usposobljenost ZRSZ za izvajanje ukrepov Evropskega socialnega sklada, 
Porazdeliti naloge in opredeliti pristojnosti organizacijskih enot ZRSZ za izvajanje aktivnosti Evropskega 
socialnega sklada,
Določiti postopke za izvajanje aktivnosti Evropskega socialnega sklada.

Vrednost projekta:

Predvideni skupni stroški projekta, ki se krijejo iz donacijskih sredstev in sredstev sofinanciranja, znašajo 425.000 
EUR.

Začetek financiranja:

Projekt se bo predvidoma začel izvajati novembra 2003 in se bo nadaljeval v letu 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do konca oktobra 2004.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 7207: PHARE CFCU -»Twinning za ZRSZ«

Proračunska postavka 1402: Sofinanciranje PHARE in drugih mednarodnih projektov

Dinamika financiranja:
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Vrednost programa

Leto 2004: 99.875.000,00

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji, ki so predvideni za spremljanje uspešnosti izvajanja projekta, so kvalitativne narave in se nanašajo na 
naslednja področja:

ZRSZ in njegove organizacijske enote pripravljene na izvajanje ukrepov ESS s področja aktivnih politik 
trga dela, socialne vključenosti, podjetništva in prilagodljivostim, vključno s horizontalno prioriteto enakih 
možnosti, 
pristojnosti med posameznimi organizacijskimi ravnmi in enotami natančno opredeljene, 
izdelana navodila in postopkovni priročniki za izvajanje ukrepov ESS, 
dograjen informacijski sistem za spremljanje ukrepov in aktivnosti za ESS, 
dograjen sistem finančnega spremljanja in nadzora,

• usposobljeno osebje za izvajanje aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz ESS, za spremljanje izvajanja teh 
aktivnosti ter za nadzor.

1402 - Lastna udelelba PHARE-EU programi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo se je s podpisom Finančnih memorandumov zavezalo zagotoviti sredstva proračuna za sofinanciranje 
izvedbe s strani EU potijenih projektov v letih 2001, 2002 in 2003, ki tečejo v okviru predpristopnih PHARE 
programov, kot so navedeni v nadaljevanju.

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

So navedeni pri proračunskih postavkah donacij za posamezni projekt, ki se iz navedene proračunske postavke 
sofinancirajo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Predvideni PHARE projekti:

Projekt Phare 2001 - Ekonomsko socialna kohezija SI 0106.01 »Krepitev Slovenije na lokalni ravni«. 
Predvidena so sredstva sofinanciranja v letih 2002 do 2004 v višini 321.500 EUR;
Projekt Phare CBC Slo/Madž.2001 - SI 01.09.01 »Skupni ekonomski prostor«. Predvidena so sredstva 
sofinanciranje v letih 2003 - 2004 v višini 200.000 EUR;
Projekt Phare 2002 »Capacity Building for thè Implementation of thè Aequis Related to Mutual Recogition 
of Qualifications«. Predvidena so sredstva sofinanciranja v letih 2003-2004 v višini 20.000 EUR;
Projekt Phare 2002 »Development of Programming and Management Capacities for European Social Fund 
(ESF) Implementation«. Predvidena so sredstva sofinanciranja v letih 2003-2004 v višini 45.000 EUR; 
Projekt Phare 2002 »Institution and capacity building of thè Employment Service of Slovenia (ESS) as a 
final beneficiary«. Predvidena so sredstva sofinanciranja v letu 2004 v višini 25.000 EUR;
Projekt Phare Nacionalni program ESC 2003 »Improving Digital Literacy of Unemployed«. Predvidena so 
sredstva sofinanciranja 2004 in 2005 v višini 1.500.000 EUR;
Projekt Phare CBC SIo/Madž.2003 »Maximisation of Human Resources in the Border Region«. Predvidena 
so sredstva sofinanciranja v letih 2003 in 2004 v višini 534.000 EUR.

Vsebinska obrazložitev navedenih projektov je pri proračunskih postavkah donacij za posamezni projekt

4. Planirani indikatorji

V letu 2004 je predvideno sofinanciranje navedenih projektov delno iz postavke 1402 za storitve vzpostavljanja 
sistema in razvoja institucij, delno pa iz novih proračunskih postavk lastne udeležbe za Phare projekte v okviru 
glavnega programa 1003 - Aktivna politika zaposlovanja, podprograma 10032601 - Izobraževanje in usposabljanje 
nezaposlenih in iz proračunskih postavk podprograma 10032602 - Spodbude za ohranjanje in odpiranje novih 
delovnih mest, za programe usposabljanja in izobraževanja brezposelnih in invalidov, lokalnih in regionalnih 
projektov ter programov javnih del za aktivnosti z vključenimi osebami v projekte Phare, medtem ko so sredstva 
donacij predvidena na novih proračunskih postavkah v okviru podprograma 10032601 - Izobraževanje in 
usposabljanje nezaposlenih.

8991 - PHARE CFCU - FM2002 "Twinning"

1. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se izvajajo naslednji projekti:

Naziv projekta:
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RAZVOJ PROGRAMIRANJA IN UPRAVLJANJA ZA IZVAJANJE UKREPOV EVROPSKEGA SOCIALNEGA 
SKLADA

Namen in cilji projekta

PHARE Twinning projekt »Razvoj programiranja in upravljanja za izvajanje ukrepov Evropskega socialnega 
sklada« je namenjen institucionalni krepitvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za opravljanje nalog 
Posredniškega telesa za Evropski socialni sklad (ESS), kakor tudi vzpostavitvi potrebnih struktur in pripravi vseh 
potrebnih postopkov za učinkovito izvajanje ukrepov ESS. Cilj projekta je usposobiti kadre, ki bodo znotraj 
ministrstva kot Posredniškega telesa opravljali naloge, povezane z izvajanjem ukrepov ESS, podpreti ministrstvo pri 
pripravi dela Enotnega programskega dokumenta, ki se nanaša na ESS, pri vzpostavitvi struktur za implementacijo 
ESS ukrepov, pripravi metodoloških izhodišč za izvajanje evalvacije aktivnosti ESS, pri vzpostavitvi sistema 
monitoringa in finančnega managementa in kontrole.

Vrednost projekta:

Skupna vrednost projekta, ki se bo v letih 2003 in 2004 financiral iz sredstev donacije in sredstev lastnega 
sofinanciranja, znaša 905.000 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi svetovalnih storitev predpristopne svetovalke in strokovnjakov s posameznih 
področij ter nakupu računalnikov in programske opreme za vzpostavitev informacijskega sistema za Evropski 
socialni sklad.

Začetek financiranja:

Projekt seje pričel izvajati v letu 2003 in se nadaljuje v letu 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 30.09.2004.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 8991: PHARE CFCU - FM2002 - »Twinning«

Proračunska postavka 1402: Sofinanciranje PHARE in drugih mednarodnih projektov

Proračunska postavka 4090: Vzpostavitev informacijskega sistema za ESS

Dinamika financiranja:

Naziv projekta:

INSTITUCIONALNA KREPITEV ZA IZVAJANJE EVROPSKE ZAKONODAJE NA PODROČJU 
MEDSEBOJNEGA PRIZNAVANJA KVALIFIKACU

Namen in cilji projekta:

PHARE Twinning projekt »Institucionalna krepitev za izvajanje evropske zakonodaje na področju medsebojnega 
priznavanja kvalifikacij je namenjen pripravi na vključevanje v Evropsko unijo, predvsem pri sprejemanju vseh 
potrebnih podzakonskih predpisov ter pri institucionalni krepitvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in 
drugih pristojnih vladnih institucij za izvajanje evropske zakonodaje na področju vzajemnega priznavanja poklicnih 
kvalifikacij. Cilji projekta so vzpostavitev celotnega sistema zakonskih in podzakonskih predpisov v Sloveniji za 
priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma 
reguliranih poklicnih dejavnosti, ki bo v celoti usklajen z evropsko zakonodajo (direktive splošnega sistema in 
sektorske direktive), priprava vseh ostalih potrebnih mehanizmov in materialov, ki so potrebni za uspešno delovanje 
sistema in izobraževanje pristojnih institucij in vladnih uslužbencev, ki bodo sodelovali pri pripravi in izvajanju 
priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Vrednost projekta:

Skupna vrednost projekta, ki se bo izvajal 12 mesecev, v letih 2003 in 2004, znaša 322.000 EUR. Sredstva so 
namenjena izvedbi svetovalnih storitev predpristopnega svetovalca in strokovnjakov s posameznih področij.

Začetek financiranja:

Projekt seje pričel izvajati v letu 2003 in se nadaljuje v letu 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.08.2004.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 8991: PHARE CFCU-FM2002 - »Twinning«
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Proračunska postavka 1402: Sofinanciranje PHARE in drugih mednarodnih projektov

Dinamika financiranja:

Vrednost programa

Leto 2004:30.494.000,00

Naziv projekta:

INSTITUCIONALNA KREPITEV ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE KOT KONČNEGA UPRAVIČENCA

Namen in cilji projekta:

Phare 2002 projekt institucionalne izgradnje »Institutional and capacity building of thè Employment Service of 
Slovenia (ESS) as final beneficiary« je namenjen krepitvi Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) za izvajanje nalog pri 
črpanju sredstev Evropskega socialnega sklada s splošnim ciljem zagotoviti kvalitetno in učinkovito izvajanje 
ukrepov Evropskega socialnega sklada.

Konkretni cilji projekta so:

izboljšati koordinacijo med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve kot Posredniškim telesom in 
ZRSZ na področju izvajanja ukrepov Evropskega socialnega sklada,
Okrepiti organizacijsko usposobljenost ZRSZ za izvajanje ukrepov Evropskega socialnega sklada, 
Porazdeliti naloge in opredeliti pristojnosti organizacijskih enot ZRSZ za izvajanje aktivnosti Evropskega 
socialnega sklada,
Določiti postopke za izvajanje aktivnosti Evropskega socialnega sklada.

Vrednost projekta:

■ Predvideni skupni stroški projekta, ki se krijejo iz donacijskih sredstev in sredstev sofinanciranja, znašajo 425.000 
EUR.

Začetek financiranja:

Projekt se bo predvidoma začel izvajati novembra 2003 in se bo nadaljeval v letu 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do konca oktobra 2004.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 7207: PHARE CFCU -»Twirming za ZRSZ«

Proračunska postavka 1402: Sofinanciranje PHARE in drugih mednarodnih projektov

Dinamika financiranja:

Vrednost programa

Leto 2004: 99.875.000,00

2. Planirani indikatorji

Indikatoiji, ki so predvideni za spremljanje uspešnosti izvajanja projekta, so kvalitativne narave in se 
nanašajo na naslednja področja:

- ZRSZ in njegove organizacijske enote pripravljene na izvajanje ukrepov ESS s področja aktivnih 
politik trga dela, socialne vključenosti, podjetništva in prilagodljivostim, vključno s horizontalno prioriteto 
enakih možnosti,

- pristojnosti med posameznimi organizacijskimi ravnmi in enotami natančno opredeljene,
- izdelana navodila in postopkovni priročniki za izvajanje ukrepov ESS,
- dograjen informacijski sistem za spremljanje ukrepov in aktivnosti za ESS,
- dograjen sistem finančnega spremljanja in nadzora,
- usposobljeno osebje za izvajanje aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz ESS, za spremljanje izvajanja 

teh aktivnosti ter za nadzor.

10012603 - Varnost in zdravje pri delu 

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen izgradnji informacijskega sistema na področju varnosti in zdravja pri delu, saj je potrebno 
zagotoviti ustrezen nivo koordinacije med vsemi pristojnimi inštitucijami pri vzpostavljanju skupne podatkovne 
baze, ki bo prispevala k povezanosti politike varnosti in zdravja pri delu z ukrepi za njeno izvajanje.
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Podprogram je nadalje namenjen izvedbi nekaterih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, kijih bo Slovenija 
morala izvajati kot bodoča članica EU in se nanašajo na sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri 
delu (European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao).

Prav tako se zagotavljajo plačila članom komisij za strokovne izpite na področju varnosti in zdravja pri delu.

2. Pravne podlage

Pravno podlago predstavljajo: (1) Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list RS, št 56/99 in 64/01), (2) Zakon o 
evidencah na področju dela (Ur.list 17/90, ki se po 4.členu ustavnega Zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije - Uradni list RS, št. 1/91-1 - uporablja kot zakon Republike 
Slovenije) in (3) Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur.list RS, št 65/00). Ob tem velja 
omeniti tudi predlog Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu, ki bo predvidoma obravnavan 
v Državnem zboru RS meseca septembra 2003.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Temeljni dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema na področju varnosti in zdravja pri delu, ki bo 
zagotovil enotno podatkovno bazo, do katere bodo imele dostop vse inštitucije, ki so del sistema varnosti in 
zdravja pri delu; na ta način bodo zagotovljeni standardizirani in mednarodno primerljivi podatki;
izvedba nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, ki izhajajo iz članstva v EU (organizacija 
vsakoletnega Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu ter izvedba vsakoletnega tekmovanja za nagrado 
»Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu«).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilji za leto 2005:

vzdrževanje informacijskega sistema na področju varnosti in zdravja pri delu, 
organizacija »Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2005«, 
izvedba tekmovanja za nagrado »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2005«, 
izvedba strokovnih izpitov s področja varnosti in zdravja pri delu.

3675 - Evropski teden varnosti in zdravja pri delu ter tekmovanje za dobro prakso

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao) nalaga 
državam članicam EU:

da vsako leto meseca oktobra organizirajo na nacionalnem nivoju Evropski teden varnosti in zdravja pri 
delu ter
da vsako leto na nacionalnem nivoju izvedejo tekmovanje za nagrado »Dobra praksa na področju varnosti 
in zdravja pri delu«,

pri čemer navedena agencija sama določi temo, ki jo je potrebno obravnavati v okviru prej navedenih dogodkov. 
Tema za leto 2005 še ni določena.

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

Izračun temelji na:

oceni stroškov organizacije Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2003 ter tekmovanja za nagrado »Dobra 
praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2003«, katerih stroške bodo krile: (1) Evropska agencija za varnost in 
zdravje pri delu preko Phare programa (stroške prevajanja in tiskanja promocijskega gradiva, del stroškov 
organizacije mednarodne konference s slavnostno podelitvijo nagrad, stroške udeležbe slovenskih nagrajencev na 
evropski slavnostni podelitvi nagrad v Bilbau), (2) Mednarodna organizacija dela (del stroškov organizacije 
mednarodne konference) in (3) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (stroške DDV-ja na prejeta sredstva, 
druge stroške);

oceni stroškov izvedbe dodatnih aktivnosti, kijih bo Slovenija dolžna izvesti kot država članica v letu 2004 
(niso bile obvezne za države kandidatke v letu 2003).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri deluje potrebno: (1) izvesti različne promocijske aktivnosti, kijih 
je potrebno prilagoditi različnim ciljnim populacijam (širša javnost, delodajalci, delavci, sindikati, strokovna javnost 
itd.) in (2) organizirati najmanj eno konferenco v zvezi z obravnavano temo.

V sklop nacionalnega tekmovanja za nagrado »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri deiu« sodijo 
predvsem naslednje aktivnosti: (1) izvedba tekmovanja (2) organizacija slavnostne podelitve priznanj, (3) promocija 
in predstavitev nagrajencev širši javnosti z namenom zagotavljanja prenosa znanja.
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4. Planirani indikatorji

»Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2005« bo obsegal naslednje aktivnosti: (1) prevajanje, tiskanje in 
distribuiranje promocijskega gradiva Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, (2) priprava in objava 
člankov slovenskih strokovnjakov v zvezi z obravnavano temo, (3) izvedba mednarodne konference v zvezi z 
obravnavano temo.

Tekmovanje za nagrado »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2005« bo obsegalo: (1) izvedbo 
razpisa, izvedbo ogledov prijavljenih primerov dobre prakse ter izbor treh najboljših slovenskih primerov dobre 
prakse, (2) organizacijo nacionalne slavnostne podelitve priznanj, (3) pripravo in objavo predstavitev nagrajenih 
primerov dobre prakse za širšo slovensko javnost (v časopisih, na spletnih straneh, katalog), (4) pripravo in prevod 
dokumentacije v zvezi s slovenskimi nagrajenimi primeri dobre prakse za potrebe evropskega tekmovanja »Dobra 
praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2005«, (5) udeležba slovenskih nagrajencev na evropski slavnostni 
podelitvi nagrad »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2005« v Bilbau.

4326 - Informacijski sistem na področju varnosti in zdravja pri delu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo s sredstvi te proračunske postavke zagotavljajo vzdrževanje 
informacijskega sistema na področju varnosti in zdravja pri delu in s tem enotno zajemanje podatkov.

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

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva 
in Zakonom o evidencah na področju dela je potrebno na področju varnosti in zdravja pri delu zagotoviti 
koordinacijo in vzpostaviti ustrezne zbirke podatkov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Enotno delovanje informacijskega sistema na področju varnosti in zdravja pri delu, ki bo podpiral izvajanje 
zakonodaje na tem področju in zagotavljal standardizirane podatke.

4. Planirani indikatorji

Dokončanje druge faze izgradnje informacijskega sistema, v okviru katere bo potrebno izdelati aplikativno 
programsko opremo za posamezne indikatorje, ki bo omogočila skupne podatkovne baze, do katerih bodo imele 
dostop vse inštitucije, ki so del sistema varnosti in zdravja pri delu, upoštevaje pravice, ki jih imajo posamezne 
inštitucije do teh podatkov.

Vzdrževanje informacijskega sistema obsega storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije in vzdrževanje 
enotnega standardnega okolja.

170 - Strokovni izpiti in usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačilo članom komisij za izvedbo strokovnih izpitov s področja varnosti in zdravja pri delu.

10012604 - Javne službe za zaposlovanje in brezposelne

1. Opis podprograma

V podprogram javne službe za zaposlovanje in brezposelne so uvrščene storitve koncesionarjev na področju 
zaposlovanja, delovanje Zavoda RS za zaposlovanje, spremljanje, nadzor in evalvacija programov na področju trga 
dela in vzpostavljanje novega informacijskega sistema ministrstva in Zavoda RS za zaposlovanje za spremljanje 
projektov sofinanciranih s strani ESS, stroški izvajanja zakona o jamstvenem in preživninskem skladu ter stroški 
naročanja javnih del.

2. Pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92,71/93, 2/94, 
38/94, 80/97-odločba US, 69/98 in 67/02),
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT) - (Ur.l. RS, št. 66/00),
Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (ZUZIO) - (Ur.l. SRS, Št. 18/76, RS-stari 8-412/90), 
Statut Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 84/99),
Pravilnik o določitvi vrste in načina izmenjave osebnih in drugih podatkov (Ur.l. RS, št 33/00),
Pravilnik o postopku prijave in objave prostega delovnega mesta ter načinu sporočanja podatkov Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur.l. RS, št 50/99),
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc s področja zaposlovanja (Ur.l. RS, št. 17/99),
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Pravilnik o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do denarnih 
prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št 2/99),
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS št 64/01,31/03),
Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji delovnih dovoljenj ter o obliki in vsebini 
posamezne vrste delovnega dovoljenja (Ur.l. RS, št 2/01),
Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Ur.l. RS, št 48/99, RS 79/00) in 
Sklep o določitvi plačila agenciji, ki posreduje zaposlitev brezposelnim osebam (Ur.l. RS, št. 88/00 in 
67/01).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati in ohranjati kvalitetno izvajalsko strukturo javnih služb za zaposlovanje in razvoj strukture za uspešno 
implementacijo programov razvoja in usposabljanja človeških virov, usposobitev izvajalcev za izvajanje programov 
trga dela in strukturne politike na regijski ravni ter vzpostavitev pogojev za uspešno implementacijo projektov 
Evropskega socialnega sklada.

Podprogram je namenjen dolgoročnemu zagotavljanju spremljanja uresničevanja politike zaposlovanja in doseganju 
dolgoročnih ciljev zastavljenih v strategiji zaposlovanja in doseganju učinkovitejšega izvajanja programov in 
gospodarno ravnanje s sredstvi.

V podprogram je vključeno tudi uresničevanje pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in uresničevanje 
pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine v primeru, ko preživninski zavezanci ne plačuje svojih 
obveznosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so: dograditev informacijskega sistema, (aplikativna in strojna oprema ) za 
izvajanje dejavnosti zavoda, vključno z vzpostavitvijo informacijskega sistema za spremljanje projektov 
sofinanciranih s strani ESS; najnujnejša vlaganja v prostore zavoda; povečanje učinkovitosti agencij za 
posredovanje zaposlitev; povečanje učinkovitosti delovanja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje; 
investicijsko vzdrževanje prostorov in računalniških mrež v zavodu.

6196 - Investicijsko vzdrževanje Zavoda RS za zaposlovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za nujno investicijsko vzdrževanje prostorov in računalniških mrež v zavodu.

4432 - Dejavnost Zavoda RS za zaposlovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod RS za zaposlovanje je v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in 
drugimi predpisi ( Zakon o zaposlovanju tujcev, Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb ...) 
izvajalec nalog na področju zaposlovanja in štipendiranja.

Zavod bo izvajal naslednje naloge:

na podlagi opravljanja storitev v zvezi z vodenjem evidenc prilivov - odlivov ter registriranih brezposelnih 
oseb in učinkovitega sodelovanja z delodajalci, bo posredoval v zaposlitev 60.000 brezposelnih oseb, 
pričakovani obseg realiziranih zaposlitev brezposelnih pa je 45.000 v vsakem letu ob pogoju enakega 
obsega povpraševanja po delavcih kot v letu 2004
izvedel vse naloge in vključitve brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja in s tem 
povečal njihovo zaposljivost (vključitev do 60.000 oseb),
v okviru zakonskih rokov priznaval oz. preveijal pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in 
za štipendije ter jih izplačeval upravičencem;
nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb;
organizacija, izvajanje, spremljanje in nadzor programov aktivne politike zaposlovanja;
poklicno informiranje in poklicno svetovanje mladini ter odraslim in razvoj strokovnih pripomočkov s tega 
področja;
izdajal delovna dovoljenja za tujce ter izvajal naloge zaposlovanja v tujino; implementiral in izvajal 
evropsko zakonodajo s področja pretoka oseb; redno posredoval in izmenjaval podatke o tujcih z 
nadzorstvenimi in drugimi organi;
zagotavljal podatkov o trgu dela - za obvezne statistike in druge obvezne informacije za različne institucije; 
sodelovanje pri projektih s področja razvoja človeških virov na lokalnem, regionalnem in nacionalnem 
nivoju;
opravljal naloge implementacijske agencije za projekte sofinancirane iz ESS 
sodelovanje s koncesionarji, privatnimi agencijami za posredovanje in zagotavljanje delavcev, 
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priprava podatkovnih in analitičnih gradiv pri spremljanju, oblikovanju predlogov, usklajevanju in vodenju 
politike zaposlovanja;
izvajal ostale naloge, ki izhajajo iz predpisov s tega področja.

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

V skladu s programom dela določeno število zaposlenih po posameznih nalogah in iz delovnih ur (841), povprečni 
koeficient na zaposlenega z dodatki in minulim delom (6,28), obseg stroškov za izdatke za blago in storitve za 
izvajanje določenega obsega storitev po programu dela.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva za delo zavoda so izračunana v skladu z izhodišči za leto 2005 na področju plač in ostalih stroškov dela ter 
materialnih stroškov.

Poraba sredstev se izvaja na podlagi letnega programa dela skladno s pogodbo med zavodom in ministrstvom ter 
podrobnejšimi navodili in predpisi, ki urejajo področje financiranja javnih služb.

4. Planirani indikatorji

Izhajajo iz planiranega programa dela po posameznih programih in aktivnostih, s katerimi se dosega globalne leme 
cilje na področju števila in stopnje brezposelnih, števila zaposlitev tako s posredovanjem dela, kot z vključevanjem 
brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja in tudi na področju števila prejemnikov denarnih 
nadomestil in denarnih pomoči za primer brezposelnosti.

2607 - Izvajanje zakona o jamstvenem in preživninskem skladu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Višina stroškov ocenjenih za izvajanje zakona je sorazmerna pričakovanemu obsegu delovnih nalog Javnega 
jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije. V tej kategoriji so zajeta sredstva za plače in druge 
izdatke zaposlenim, sredstva za izdatke za blago in storitve in sredstva za nadomeščanje oziroma nakup osnovnih 
sredstev. Plače in drugi osebni prejemki so planirani na osnovi načrtovanega števila zaposlenih in določene višine 
plač in drugih prejemkov po osnovah, ki urejajo to področje. Pogodbene obveznosti predstavljajo vse obveznosti po 
sklenjenih in predvidenih pogodbah o opravljanju storitev za Sklad. Za nakup opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev so predvidena sredstva za nabavo manjkajoče računalniške in nadgraditev obstoječe programske 
opreme, kije nujna za delovanje sklada ter za izvajanje projekta e-uprave.

4173 - Koncesije na področju zaposlovanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S pomočjo tega programa se zagotavlja izvajanje politike zaposlovanja, skladno z Evropsko strategijo zaposlovanja, 
z Nacionalnim programom razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 ter podrobneje z lemimi programi APZ.

Na podlagi dane koncesije različne agencije za posredovanje zaposlitev izvajajo posredovanje zaposlitev 
brezposelnim osebam - predvsem lažje zaposljivim.

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

Obseg sredstev, predlagan v proračunu je predviden za zaposlitev okrog 100 brezposelnih oseb, ki so lažje 
zaposljive, na lemem nivoju.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Program oz. projekt je namenjen brezposelnim osebam - predvsem lažje zaposljivim, ki se zaposlijo s pomočjo 
Agencij za posredovanje zaposlitev. Te agencije sklenejo posebno pogodbo z Zavodom RS za zaposlovanje, ki je 
podlaga za plačilo storitve posredovanja zaposlitve brezposelni osebi.

Naziv projekta:

KONCESIJE NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA

Namen in cilji projekta:

Na podlagi dane koncesije različne agencije za posredovanje zaposlitev izvajajo posredovanje zaposlitev 
brezposelnim osebam - predvsem lažje zaposljivim. Podlaga za plačilo storitev je sklenjena pogodba med agencijo 
in zavodom za zaposlovanje ter dokazila o realizirani zaposlitvi brezposelne osebe.

Vrednost projekta:

Obseg sredstev je predlagan v višini 11,7 mio SIT.

Začetek financiranja:
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Program se nadaljuje iz leta 2003.

Konec financiranja:

Ocenjuje se program do konca leta 2005.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 4173.

Dinamika financiranja:

Ocena sredstev je za leti 2004 in 2005.

4. Planirani indikatorji

Na osnovi ocene zaposlovanja brezposelnih oseb v letu 2003 in povprečne cene posredovanja agencij ( 110.947 
SIT) se za leto 2004 predvideva zaposlitev okvirno 95 brezposelnih oseb, za kar se planirajo sredstva v skupni višini 
10.539.965 SIT, v letu 2005 se ocenjuje zaposlitev povprečno 100 brezposelnih oseb po predvideni povprečni ceni 
posredovanja (115.717 SIT) za kar se planirajo sredstva v skupni višini 11.571.700 SIT.

2456 - Poslovni prostori Zavoda RS za zaposlovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena dograditvi informacijskega sistema (aplikativna in strojna oprema ) za izvajanje dejavnosti 
zavoda ter najnujnejšim vlaganjem v prostore. Sredstva za vzpostavitev skupnega poročevalskega sistema 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Zavoda RS za zaposlovanje kot implementacijske agencije za 
izvajanje projektov sofinanciranih s sredstvi ESS bodo delno zagotovljena iz sredstev za programe in delno iz 
proračunske postavke 4090- Vzpostavitev informacijskega sistema za ESS. Sredstva bodo tako v letu 2005 
prioritetno namenjena posodabljanju informacijskega sistema Zavoda.

1044 - Stroški naročanja javnih del

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo je naročnik javnega dela projekta »Razvoj kadrov na področju socialnega varstva«, izbranega na podlagi 
javnega razpisa Zavoda RS za zaposlovanje in nujno potrebnega za dosego ciljev Nacionalnega programa socialnega 
varstva do leta 2005, Strokovni in vsebinski del izvaja Socialna zbornica Slovenije na podlagi tripartirne pogodbe 
med naročnikom, Zavodom RS za zaposlovanje in Socialno zbornico Slovenije. Menimo, da je potrebno program 
vsebinsko in materialno podpreti najmanj do leta 2005.

Javno delo zagotavlja usposobitev strokovnega kadra in možnost kasnejše redne zaposlitve na področju socialnega 
varstva. Sredstva so namenjena sofinanciranju deleža plače kandidatov na usposabljanju, brezposelnim osebam z 
delovnimi izkušnjami, ki prvič vstopajo na področje socialnega varstva ali potrebujejo usposabljanje za samostojno 
delo zaradi brezposelnosti

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

Gre za ukrep na trgu dela, kije potreben zaradi težav pri zaposlovanju mladih strokovnjakov na področju socialnega 
varstva. Podatki petletne analize izvajanja programa kažejo, da se je v programu usposabljalo 386 udeležencev 
programa, povprečno letno 77 oseb, kar je manj od planiranega števila 100 vključenih brezposelnih oseb mesečno.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ministrstvo bo s te postavke zagotovilo plačilo naročniškega deleža, za kritje stroškov izhodiščnih plač v višini 25% 
po splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo, saj se bodo delavci usposabljali pri različnih izvajalcih - nevladnih 
organizacijah, javnih zavodih in zasebnikih. Program je načrtovan kot podporni program strateškim usmeritvam 
Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 in menimo, da ga je vsebinsko in materialno potrebno 
podpreti najmanj do leta 2005.

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji spremljanja bodo izkazani v spremljanju števila zaposlenih in sofinanciranja njihovega dela. Z 
razpoložljivimi sredstvi je mogoče pokriti dodáme potrebe, ki jih je ugotovilo MDDSZ.

10022601 - Prejemki in pravice brezposelnih

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje proračunski postavki 1826 Transferi brezposelnim in 4117 Jamstveni in preživninski sklad - 
pravice brezposelnih. Program varstva nezaposlenih zajema denarna nadomestila, denarne pomoči brezposelnim 
osebam ter povrnitev stroškov za aktivno iskanje zaposlitve, tako kot je določeno v Zakonu o zaposlovanju in 
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zavarovanju za primer brezposelnosti ( Ur.LRS, št 5/91, 17/91, 12/92, 2/94, 38/94, 80/97 - odločba US, 69/98 in 
67/02), kot pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti.

Upravičenost do posameznega denarnega prejemka ugotavlja, izvaja in nadzoruje Zavod RS za zaposlovanje, ki od 
leta 1999 izvaja nadzor nad prejemniki teh sredstev, kar se bo nadaljevalo tudi v letih 2004 in 2005.

Zagotavljanje nemotenega delovanja sklada in s tem izvajanje programa Jamstvenega in preživninskega sklada - 
pravic brezposelnih.

2. Pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.L RS št 5/91, 12/92,71/93,2/94,38/94, 
80/97 - odločba US, 69/98 in 67/02)

- Pravilnik o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do denarnih 
prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št 2/99)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Z uresničevanjem ciljev strategije razvoja trga dela in akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji bo doseženo 
nadaljnje zniževanje števila brezposelnih in v tem okviru tudi prejemnikov denarnih nadomestil nezaposlenim, ki so 
zajeti v tem programu ter njihova vključitev v aktivne programe zaposlovanja. Uresničevanje pravic delavcev v 
primeru insolventnosti delodajalca.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2005 se bo v primerjavi z letom 2004 zmanjšal delež prejemnikov denarnega nadomestila za 2 %. Število 
prejemnikov denarne pomoči se bo zaradi daljšega obdobja prejemanja pomoči povečalo za 10 %.

4117 - Jamstveni in preiivninski sklad - pravice brezposelnih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev izplačil po Zakonu o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Ur.l. RS, št: 
25/97, 10/98, 41/99, 53/99, 119/02) zaradi insolventnosti delodajalcev. V letu 2005 Sklad predvideva izplačilo 
okrog 2.950 upravičencem in učinkovito izterjavo terjatev v stečajnih postopkih in postopkih prisilnih poravnav.

1826 - Transferi brezposelnim

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje pravice brezposelnim osebam iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do denarnega 
nadomestila in denarne pomoči.

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

Pravice so dane na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so izvajati naslednji projekti:

Naziv projekta:

DENARNA NADOMESTILA

Nameni in cilji projekta:

Zagotavljanje pravice do denarnega nadomestila za brezposelne zavarovance, ki izgubijo zaposlitev brez lastne volje 
ali krivde in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Predvideva se, da bo v letu 2005 v povprečju mesečno 
prejemalo 17.460 brezposelnih oseb denarno nadomestilo, kar je za 340 oseb oz. 2,0% manj od povprečnega števila 
prejemnikov v prvem polletju 2003.

Vrednost projekta:

V okviru določenega limita sredstev se zagotavlja v letu 2005 plačilo bruto nadomestil za 17.460 prejemnikov 
povprečno mesečno, s povprečno višino 107.400,00 SIT, vendar se ne zagotavlja celotno plačilo obveznosti iz 
naslova prispevkov delodajalcev na navedeni proračunski postavki. Skupno je zagotovljenih sredstev za leto 2005 v 
višini 22,25 mrd SIT.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2003.

Konec financiranja:
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Ocena programa je za leti 2004 in 2005.

Vir financiranja:

Proračunska postavka 1826 Transferi brezposelnim

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa

Leto 2005: 22.252.762.610

Povprečno mesečno število prejemnikov v letu 2005:: 17.460

Povprečni strošek na osebo letno: 1.274.500,00

Naziv projekta:

DENARNE POMOČI

Nameni in cilji projekta:

Zagotavljanje pravice do denarne pomoči za brezposelne zavarovance, ki se po izteku upravičenosti do denarnega 
nadomestila niso uspeli ponovno zaposliti in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Zaradi povečevanja števila 
oseb, ki prejemajo denarno pomoč od leta 2000, zaradi sprememb in dopolnitev zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti glede podaljšanja obdobje prejemanja denarne pomoči iz 6 na 15 mesecev o?, 
do upokojitve) in zaradi povečanega števila oseb z nizkimi dohodki na družinskega člana, ki to pravico pridobijo, bo 
povprečno mesečno število upravičencev do denarne pomoči v letu 2005 7.200, kar je za 10% več kot v povprečju 
leta 2004.

Vrednost projekta:

Sredstva za denarne pomoči se realno povečujejo zaradi povečanja števila upravičencev do denarne pomoči. Skupna 
sredstva so planirana v višini 3,37 mlrd SIT.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2003.

Konec financiranja:

Ocena programa je za leti 2004 in 2005.

Vir financiranja:

Proračunska postavka 1826 Transferi brezposelnim

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 3.377.889.393

Povprečno mesečno število prejemnikov: 7.200

Povprečni strošek na osebo - letno: 469.151,30

Naziv projekta:

DRUGI TRANSFERI NEZAPOSLENIM

Nameni in cilji projekta:

Spodbujati in omogočiti brezposelnim osebam aktivno iskanje zaposlitve s povračilom stroškov aktivnega iskanja 
zaposlitve kot so: stroški poštnine za pošiljanje vlog delodajalcem za zaposlitev, stroški javnega prevoza na 
zaposlitvene razgovore z delodajalci itd. V povprečju bo mesečno povračilo stroškov prejemalo do 400 brezposelnih 
oseb.

Vrednost projekta:

Skupna sredstva so planirana v višini 11,5 mio SIT.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2003.

Konec financiranja:

Ocena programa je za leti 2004 in 2005.
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Vir financiranja:

Proračunska postavka 1826 Transferi brezposelnim

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 11.543.908

Število vključitev: 400

Povprečni strošek na osebo - lemo: 28.860,00

4. Planirani indikatorji

Število prejemnikov denarnih nadomestil, denarnih pomoči in drugih transferov je ocenjeno na nivoju 24.300 
povprečno mesečno v letu 2004 in 24.660 v letu 2005, ob tem, da je povprečna višina stroška nižja, ker se znižuje 
število prejemnikov denarnih nadomestil, rast števila prejemnikov pa je posledica večjega števila prejemnikov 
denarnih pomoči.

10032605 - Povečanje zaposljivosti

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za povečanje zaposljivosti ciljnih skupin 
brezposelnih oseb na trgu dela. Delovanje trga dela daje zadovoljivo dobre rezultate za iskalce zaposlitev, ki 
izpolnjujejo pričakovanja delodajalcev in so brez zaposlitvenih oviranosti. Za težje zaposljive brezposelne osebe bi 
trg dela, brez korektivnih ukrepov deloval z omejitvami. Poseganje z aktivnimi ukrepi poveča zaposlitvene 
možnosti tudi za to skupino iskalcev zaposlitve. Pretežni večini teh brezposelnih oseb je ponujen dostop do sklopa 
programov poklicnega svetovanja, informiranja in motiviranja. V sklop programov dopolnilnega izpopolnjevanja in 
usposabljanja so vključeni iskalci zaposlitve, ki na trgu dela niso uspešni zaradi njihove poklicne ali strokovne 
izobrazbe. V sklop zaposlitvenih programov so vključeni iskalci zaposlitev, ki postanejo za delodajalce zanimivi za 
zaposlitev šele na osnovi dodatnih finančnih stimulacij države. Ti programi pospeševanja zaposlovanja imajo za 
končni cilj zaposlitev brezposelne osebe - z nekaterimi programi se zaposlijo neposredno (nadomestitev dela 
invalidu in težje zaposljivi brezposelni osebi ter nadomestitev dela plače iskalca prve zaposlitve). Z nekaterimi 
programi pa se posredno ustvari priložnost za zaposlitev tako, da se brezposelne osebe in potencialne delodajalce 
pripravi na zaposlitev z njihovim skupnim sodelovanjem v programih javnih del. Programi so prednostno namenjeni 
težje zaposljivim brezposelnim osebam z najbolj zmanjšano zaposlitveno zmožnostjo, to so dolgotrajno brezposelni, 
starejši, osebe brez izobrazbe, kvalifikacije ali delovnih izkušenj, mladi in invalidi.

2. Pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št 5/91,12/92,71/93, 2/94,38/94, 
80/97 - odločba US, 69/98 in 67/02),
Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur.l.RS, št. 92/01), 
Program aktivne politike zaposlovanja za leto 2004,
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS št. 64/01,31/03), 
Program javnih del za leto 2004
Pravilnik o financiranju in izvajanju programa javnih del (Ur.l. RS št 109/01),

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006, 
politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje, ki so usklajeni z usmeritvami zaposlitvenih politik EU.

Dolgoročni cilji nacionalnega strateškega dokumenta v obdobju do leta 2006, ki se nanašajo na izvajanje 
podprograma so dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva oziroma njegove usposobljenosti; zmanjševanje 
strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih na okoli 40 % in deleža 
brezposelnih brez poklicne izobrazbe na okoli 25 %; zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja vseh mladih 
brezposelnih, ki v 6 mesecih po nastopu brezposelnosti niso našli zaposlitve, oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 
mesecev niso zaposlili; zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela; rast zaposlenosti, ki bo v povprečju v obdobju 
do leta 2006 presegla 1 % letno, ob pospešeni gospodarski rasti, kar bo omogočilo zmanjšanje stopnje 
brezposelnosti na okoli 5 % po mednarodni metodologiji oziroma registrirane stopnje brezposelnosti na okoli 8 % 
do konca leta 2006 ter nadaljnji razvoj socialnega partnerstva na področju razreševanja problema brezposelnosti in 
povečevanja zaposlovanja.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Z vključevanjem težje zaposljivih brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja tega podprograma se 
poveča njihova delovna usposobljenost in izobrazbena struktura in s tem so tudi njihove zaposlitvene možnosti pri 
iskanju zaposlitve na trgu dela večje. V sklop programov poklicnega svetovanja, informiranja in motiviranja bo 
vključenih 71.450 brezposelnih oseb. V sklop programov dopolnilnega izpopolnjevanja in usposabljanja bo 
vključenih 20.362 iskalcev zaposlitve, ki na trgu dela niso uspešni zaradi njihove poklicne ali strokovne izobrazbe.
V sklop zaposlitvenih programov bo vključenih 6.540 iskalcev zaposlitve, ki bodo delodajalcih dobili zaposlitev šele 
na osnovi dodatnih finančnih stimulacij tega podprograma.

7023 - Priprava brezposelnih na zaposlitev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Priprava na zaposlitev se bodo izvajale predvsem dejavnosti, ki so povezane s 
pomočmi brezposelnim osebam na začetku njihove ponovne vključitve na trg dela in sicer gre tu za dejavnosti 
informiranja, motiviranja, poklicnega svetovanja, usposabljanja udeležencev za sistematično iskanje zaposlitve v 
klubih za iskanje zaposlitev ter ukrepa delovnega preizkusa, s katerim je omogočena preveritev sposobnosti 
kandidata pred sklenitvijo delovnega razmerja.

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

V okviru proračunske postavke Priprava na zaposlitev so predvsem dejavnosti oz. pomoči 
brezposelnim za njihovo ponovno vključevanje na trg dela. Izhodišča iz katerih izhajajo predlagani ukrepi oz. 
projekti so v sami strukturi brezposelnih ter v ovirah, ki jih je potrebno (zlasti pri skupini težje zaposljivih 
brezposelnih) premagovati oz. načinu, ki gaje potrebno izvajati, v kolikor se želi to skupino brezposelnih pripraviti 
na ponovno vključitev. Izrednega pomena so se že v preteklosti izkazali omenjeni projekti, ki si sledijo od začetnih 
stikov preko informiranja in motiviranja, svetovanja do končnega delovnega preizkusa.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajeti naslednji projekti:

Naziv projekta:

POKLICNO SVETOVANJE, INFORMIRANJE IN MOTIVIRANJE

Namen in cilji projekta

Namen Poklicnega svetovanja, informiranja in motiviranje je pomoč osebam za čim lažjo ter čim hitrejšo zaposlitev.

Cilj projekta v letu 2005 je motiviranje za aktivnejši pristop k pridobitvi zaposlitve, posredovanje informacij o trgu 
dela, poklicih, izobraževalnih in zaposlovalnih možnostih ter poklicno svetovanje 66 850 osebam.

Vrste programov, ki se bodo izvajali:

Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve,
Promocija poklicnega izobraževanja in deficitarnih poklicev, povezovanje študentov in delodajalcev ter 
spodbujanje poklicnega izobraževanja s pomočjo poklicne vzgoje v osnovni šoli, 
Drugače o poklicih,
Centri za informiranje in poklicno svetovanje,
Poletni tabori za Zoisove štipendiste.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 131.102 tisoč SIT. Povprečni strošek na osebo na lemem nivoju znaša 1.961 SIT, po posamezni 
osebi pa je višina sredstev odvisna od trajanja vključitve v projekt.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja programov in za plačilo pravic vključenih oseb v 
program Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve (prevozni stroški, stroški bivanja, nadomestilo 
življenjskih stroškov, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni)

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.12.2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 7023 - Priprava na zaposlitev.
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Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 131.102.500,00

Leto 2006:135.337.520,00

Leto 2007: 139.709.344,37

Število vključitev:

Leto 2005: 66.850

Leto 2006: 66.850

Leto 2007: 66.850

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 1.961,00

Leto 2006: 2.024.50

Leto 2007: 2.049,39

Naziv projekta:

KLUBI ZA ISKANJE ZAPOSLITVE

Namen in cilji projekta

Namen projekta Klub za iskanje zaposlitve je usposobiti udeležence za sistematično iskanje zaposlitve, kar jim 
omogoča samostojno in aktivnejše delovanje na trgu dela.

Cilj projekta v letu 2005 je 1.600 brezposelnih oseb usposobljenih za samostojno iskanje zaposlitev in 
vzpostavljanje stikov s potencialnimi delodajalci in zaposlitev 900 od vseh vključenih brezposelnih oseb.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 195.200 tisoč SIT. Povprečni strošek na osebo na letnem nivoju znaša 122 tisoč SIT, po posamezni 
osebi pa je višina sredstev odvisna od trajanja vključitve v projekt

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja ter za plačilo pravic vključenih brezposelnih oseb 
(prevozni stroški, strošlď bivanja).

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.12.2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 7023 - Priprava na zaposlitev.

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 195.200.000,00

Leto 2006: 201.816.950,00

Leto 2007:208.658.203,42

Število vključitev:

Leto 2005: 1.600

Leto 2006: 1.600

Leto 2007: 1.600

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 122.000,00
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Leto 2006:126.135,59

Leto 2007: 130.411,38

Naziv projekta:

DELOVNI PREIZKUS

Namen in cilji projekta

Namen projekta Delovni preizkus je pospešiti zaposlovanje brezposelnih oseb z omogočanjem preizkusa znanj, 
veščin, spretnosti in interesa brezposelnih oseb ter presežnih delavcev, za opravljanje določenega poklica oz. del; ter 
z omogočanjem, da delodajalec pred sklenitvijo delovnega razmerja s potencialnim bodočim sodelavcem preveri 
njegove spretnosti in sposobnosti. Cilj projekta v letu 2005 je 3.000 opravljenih delovnih preizkusov in zaposlitev 
2.400 od vseh vključenih brezposelnih oseb.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 212.700 tisoč SIT. Povprečni strošek na osebo na lemem nivoju znaša 71 tisoč SIT, po posamezni 
osebi pa je višina sredstev odvisna od trajanja vključitve v projekt.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja ter za plačilo pravic vključenih brezposelnih oseb 
(prevozni stroški, stroški bivanja, nadomestilo življenjskih stroškov, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni).

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.12.2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 7023 - Priprava na zaposlitev.

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005:212.700.000,00

Leto 2006:221.120.675,00

Leto 2007:229.874.719,85

Število vključitev:

Leto 2005:3.000

Leto 2006: 3.000

Leto 2007: 3.000

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 70.900,00

Leto 2006:73.706,89

Leto 2007: 76.624,91

4. Planirani indikatorji

V okviru proračunske postavke priprava na zaposlitev so uvrščeni različni projekti in znotraj projektov tudi različne 
aktivnosti, ki jih bo vodilo ministrstvo oz. Zavod RS za zaposlovanje: od čisto začetnih aktivnosti kot je npr. 
informiranje, kjer se predvsem evidentirajo osebe, katerim se informacije nudi, bodisi v CIPS-ih ali kako drugače, 
do konkretnih ciljev , kjer se merijo število vključitev v posamezen projekt ter (ne)uspešna zaključitev tega 
programa ter posledično spremljanje osebe v vključevanje v nadaljnje programe aktivne politike zaposlovanja, ki 
vodijo k končnemu cilju - zaposlitvi brezposelne osebe.
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3554 - Razvoj novih regionalnih projektov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru proračunske postavke predstavljajo izvajanje programa aktivne politike zaposlovanja 
Sofinanciranje projektov regionalnih razvojnih programov za razvoj človečkih virov. Projekt predvideva pripravo 
izvedbo projektov v okviru potrjenih regionalnih razvojnih programov za področje razvoja človeških virov 
zaposlovanja.

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

Izhodišča in kazalci izračunov predlogov pravic porabe temeljijo na potrebi po razvoju človeških virov in 
pospeševanju zaposlovanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N okviru proračunske postavke je zajet naslednji projekt:

Naziv projekta

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH 
VIROV

Namen in cilji projekta:

Namen je razvoj in izvedba novih projektov s poudarkom na uvajanju programov človeških virov in zaposlovanja na 
področjih, kjer tudi v Evropi pospešeno pristopajo k uvajanju novih programov. Cilj je priprava in izvedba 10 
projektov, opredeljenih v potrjenih regionalnih razvojnih programih za področje razvoja človeških virov in 
zaposlovanja.

Vrednost projekta:

Za leto 2005 se ocenjuje vrednost projekta 212.000 tisoč SIT in se vrednost projekta določa za posamezno leto.

Povprečni strošek na projekt je 21.200 tisoč SIT.

Celotna sredstva so namenjena plačilu storitev.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 212.000.000,00

Leto 2006: 224.720.000,00

Leto 2007: 238.203.200,00

Število projektov:

Leto 2005: 10

Leto 2006: 10

Leto 2007: 10

Povprečni strošek na projekt:

Leto 2005:21200.000,00

Leto 2006: 22.472.000,00

Leto 2007:23.820.320,00

4. Planirani indikatorji

Na nivoju proračunske postavke se planira 10 projektov s povprečnim stroškom 21.200 tisoč SIT na projekt.
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3551 - Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so prilagojene stanju na trgu dela, tako da povečujejo zaposlovanje in 
izenačevanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih iskalcev prve zaposlitve na delovnem mestu ustreznem njihovi 
izobrazbi; spodbujajo zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let in so na 
ZRSZ prijavljene več kot 6 mesecev in osebe, ki so starejše od 45 let in imajo srednjo stopnjo strokovne izobrazbe 
ali manj in so na ZRSZ prijavljene več kot 12 mesecev, spodbujajo socialna in delovna vključenost, dvig ravni 
znanja in s tem ustvaijajo možnosti prehoda v redno zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki jim z rednim 
posredovanjem dela ni mogoče zagotoviti zaposlitve; izenačujejo možnosti zaposlovanja in odpiranje novih 
delovnih mest težje zaposljivim brezposelnim oseb na delih osebne asistence, pomoči invalidnim osebam in pomoči 
starejšim na domu, predvsem na področju nepridobitnih dejavnosti. Nekateri projekti omogočajo višje financiranje v 
območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti.

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

Izhodišča in kazalci izračunov predlogov pravic porabe temeljijo na stanju trgu dela, predvsem na visokem deležu 
težje zaposljivih brezposelnih oseb in invalidov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajeti naslednji projekti:

Naziv projekta:

NADOMESTITEV DELA PLAČE ISKALCA PRVE ZAPOSLITVE

Namen in cilj projekta:

Namen je spodbujanje zaposlovanja in izenačevanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih iskalcev prve zaposlitve na 
delovnem mestu ustreznem njihovi izobrazbi, to je z dokončno srednješolsko, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo 
na območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti. Cilj je zaposlitev 620 iskalcev prve zaposlitve z nadomestitvijo 
dela plače.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost projekta 516.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 832 tisoč SIT na lemem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od stopnje izobrazbe in dobe vključitve v projekt.

Celome obseg sredstev je namenjen za nadomestitev dela plače delodajalcu, ki bo osebo zaposlil.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 516.000.000,00

Leto 2006: 533.000.000,00

Leto 2007: 550.560.077,52

Število vključitev:

Leto 2005: 620

Leto 2006: 620

Leto 2007: 620

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 832.258,00
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Leto 2006: 859.677,42

Leto 2007: 888.000,13

Naziv projekta:

NADOMESTILO PLAČE INVALIDU IN TEŽJE ZAPOSLJIVI BREZPOSELNI OSEBI

Namen in cilji projekta:

Namen je izenačevanje možnosti zaposlovanja in spodbujanje zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih 
brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let in so na ZRSZ prijavljene več kot 6 mesecev in osebe, ki so starejše od 45 
let in imajo srednjo stopnjo strokovne izobrazbe ali manj in so na ZRSZ prijavljene več kot 12 mesecev. Osebe se 
zaposlijo v podjetjih, razen v invalidskih podjetjih. Cilj projekta v letu 2005 je ohranitev zaposlitve 120 oseb z 
nadomestitvijo dela plače.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in je vrednost določena na podlagi že sklenjenih triletnih pogodb. Od leta 
2002 ni novih vključitev v projekt Za leto 2005 je vrednost projekta 62.400 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 520 tisoč SIT na letnem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od ciljne skupine, leta vključitve in regionalnega vidika.

Sredstva so namenjena za nadomestitev dela plače delodajalcu, ki je osebo zaposlil. Določeni ciljni skupini pa se 
nadomeščajo tudi stroški malice in javnega prevoza do delodajalca.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izteče 31.12.2005.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

Dinamika financiranja v SIT :

Vrednost programa:

Leto 2005:

62.400.000,00

Število vključitev: 120

Povprečni strošek na osebo: 520.000,00

Naziv projekta:

LOKALNI ZAPOSLITVENI PROGRAMI - JAVNA DELA

Namen in cilji projekta:

Namen je socialna in delovna vključenost, dvig ravni znanja in spodbujanje prehoda v redno zaposlitev težje 
zaposljivih brezposelnih oseb, ki jim z rednim posredovanjem dela ni mogoče zagotoviti zaposlitve. Organizira se 
na področju socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih 
programov pri delodajalcih ali drugih organizacijah, ki opravljajo dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička in 
kadar z dejavnostjo, na trgu ne povzročajo nelojalne konkurence. Cilj je vključiti 5.300 oseb.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 4.585.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 865 tisoč SIT na letnem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od stopnje izobrazbe, regionalnega vidika ter višine stroškov opredeljenih v pravilniku o financiranju in 
izvajanju programa javnih del (Ur.l. RS, št. 109/01).

Sredstva so namenjena za nadomestitev dela izhodiščne plače vključenim, za stroške zdravniškega pregleda, 
prevoza na delo, usposabljanje in izobraževanje, za stroške prehrane med delom ter za plačilo storitev v okviru 
projekta.

Začetek financiranja:
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Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 4.585.000.000,00

Leto 2006:4.069342.818,43

Leto 2007: 3.611.679.601,72

Število vključitev:

Leto 2005: 5300

Leto 2006:4530

Leto 2007: 3870

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 865.094,34

Leto 2006: 898.309,67

Leto 2007: 933350,54

Naziv projekta:

SUBVENCIONIRANJE ZAPOSLITEV PRI IZVAJANJU POMOČI NA DOMU TER OSEBNE ASISTENCE IN 
OSKRBOVANJA INVALIDNIH OSEB - PROGRAM »INVALIDI INVALIDOM«

Namen in cilji projekta:

Namen je izenačevanje možnosti zaposlovanja in odpiranje novih delovnih mest težje zaposljivim brezposelnim 
oseb na delih osebne asistence, pomoči invalidnim osebam in pomoči starejšim na domu in v regijah z 
nadpovprečno stopnjo brezposelnosti pa tudi ostalim brezposelnim osebam. V projekt se vključujejo osebe, ki so 
bile pred zaposlitvijo vključene v programe javnih del ali v projekt Subvencioniranje zaposlitev v nepridobitnih 
dejavnostih - program tisoč novih možnosti. Cilj projekta je ohanitev zaposlitve 500 oseb z nadomestitvijo dela 
plače.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 je ocenjena 
vrednost projekta 780.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 1.560 tisoč SIT na letnem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od ciljne skupine, leta vključitve in regionalnega vidika.

Sredstva so namenjena za nadomestitev dela plače delodajalcu, ki je osebo zaposlil. Določeni ciljni skupini pa se 
nadomeščajo tudi stroški malice in javnega prevoza do delodajalca.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 780.000.000,00

Leto 2006: 839.172.413,79
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Leto 2007:902.833.769,32

Število vključitev:

Leto 2005: 500

Leto 2006: 655

Leto 2007: 714

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005:1.560.000,00

Leto 2006: 1281.179^6

Leto 2007: 1.264.473,07

4. Planirani indikatorji

Na nivoju proračunske postavke se planira 6.540 zaposlitev od tega ohranitev 500 delovnih mest, za katere se doba 
sofinanciranja iz preteklih obdobji še ni iztekla.

4282 - Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev se bodo izvajale predvsem 
dejavnosti, ki so povezane s pomočjo brezposelni osebi,da si zagotovi ustrezna znanja oziroma da pridobi ustrezno 
izobrazbo, kot jo potrebuje za iskanje in pridobitev ustrezne zaposlitve. Dejavnosti so torej usmegene v odpravljanje 
manjka v izobrazbeni in strukturi usposobljenosti brezposelnih oseb, da bi lahko zadovoljile potrebe delodajalcev, ki 
povprašujejo vse bolj in bolj le po ustrezno usposobljeni in izobraženi delovni sili. Dejavnosti pod to proračunsko 
postavko so združene tako tiste za pridobitev izobrazbene ravni brezposelni oseb, kot tudi novega instrumenta 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, poleg tega pa tudi različna usposabljanja v različnih tečajih, kot tudi 
usposabljanja z delom.

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

V okviru proračunske postavke Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev so torej predvsem dejavnosti oz. 
pomoči brezposelnim osebam, ki so vezane na odpravljanje njihovega izobrazbenega primanjkljaja oziroma večanje 
njihove usposobljenosti za opravljanja določenega poklica, za njihovo ponovno vključevanje na trg dela. Izhodišča 
iz katerih izhajajo predlagani ukrepi oz. projekti so v sami strukturi brezposelnih ter predvsem v previsokem deležu 
brezposelnih oseb brez ustrezne izobrazbe. Izhodišča za dvig izobrazbene ravni in ravni usposobljenosti so 
vsebovana v praktično vseh temeljnih dokumentih tako Slovenije, kot tudi v dokumentih Evropske Unije. Tako je 
bil v okviru Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 je bil kot eden od prioritetnih 
ciljev določen tudi dvig izobrazbene ravni, tako da bo delež aktivnega prebivalstva brez dokončane poklicne šole 
padel pod 25%. Tudi nove evropske smernice zaposlovalne politike med cilje do leta 2010 postavljajo povišanje 
deleža odraslih med 25-64 z najmanj četrto stopnjo izobrazbe na 80% ali več (v Sloveniji v letu 2002: 67 %). 
Program izobraževanja brezposelnih oseb »Program 10 000« je Vlada RS sprejela na svoji seji 31.7.2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajeti naslednji projekti:

Naziv projekta:

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA IN USPOSABLJANJA

Namen in cilji projekta

Namen Programov izpopolnjevanja in usposabljanja je povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb preko pridobitve 
dodatnih znanj, spretnosti in sposobnosti za opravljanje različnih del in nalog.

Cilj projekta v letu 2005 je pridobitev dodatnih znanj, spretnosti in sposobnosti 10.000 brezposelnih oseb in 
zaposlitev 5.200 od vseh vključenih brezposelnih oseb.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 700.000 tisoč SIT. Povprečni strošek na osebo na lemem nivoju znaša 70 tisoč SIT, po posamezni 
osebi pa je višina sredstev odvisna od trajanja vključitve v projekt.
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Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja programov in stroškov zdravniškega pregleda ter 
za plačilo pravic vključenih oseb (prevozni stroški, stroški bivanja, nadomestilo življenjskih stroškov, zavarovanje 
za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, stroški učnih gradiv in pripomočkov).

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.122007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 4282 - Izobraževanje in usposabljanje za zaposlitev.

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 700.000.000,00

Leto 2006: 700.000.000,00

Leto 2007: 700.000.000,00

Število vključitev:

Leto 2005: 10.000

Leto 2006: 10.000

Leto 2007: 10.000

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 70.000,00

Leto 2006: 70.000,00

Leto 2007: 70.000,00

Naziv projekta:

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA BREZPOSELNIH OSEB - PROGRAM 10 000

Namen in cilji projekta:

Namen projekta Program izobraževanja brezposelnih oseb “Program 10 000” je povečanje zaposljivosti 
brezposelnih oseb preko pridobitve javno veljavne izobrazbe ali nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Cilj projekta v 
letu 2005 je 7.200 brezposelnih oseb vključenih v formalno izobraževanje in 2200 brezposelnih oseb s pridobitvijo 
nacionalne poklicne kvalifikacije.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 1.948.180 tisoč SIT. Povprečni strošek na osebo na lemem nivoju znaša 212 tisoč SIT, po 
posamezni osebi pa je višina sredstev odvisna od vrste izobraževanja in trajanja vključitve v projekt

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja izobraževanja, priprave, stroške izvajanja 
postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stroškov zdravniškega pregleda ter za 
plačilo pravic vključenih brezposelnih oseb (prevozni stroški, stroški bivanja, stroški učnih pripomočkov, 
zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni).

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.12.2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 4282 - Izobraževanje in usposabljanje za zaposlitev.

ESS sredstva

Lastna udeležba pri ESS

poročevalec, št. 83/IX 3216 13. oktober2003



Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 1.948.180.000,00

Leto 2006:2.425.640261,00

Leto 2007:2.323.477.312,00

Število vključitev:

Leto 2005: 9.200

Leto 2006: 11.200

Leto 2007:10.500

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005:211.758,70

Leto 2006:216.575,02

Leto 2007:221283,55

Naziv projekta:

USPOSABLJANJE Z DELOM

Namen in cilji projekta:

Namen je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb z ponovnim vključevanjem v delovni 
proces, katerih znanja in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve ali ohranitve zaposlitve. Cilj je 
usposobiti 1.170 oseb.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost projekta 356.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 305 tisoč SIT na letnem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od ciljne skupine, stroškov storitev usposabljanja in denarnih dajatev. Sredstva so namenjena plačilu 
storitev.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

ESS sredstva

Lastna udeležba pri ESS

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 356.000.000,00

Leto 2006: 362.240.000,00

Leto 2007: 368.310.334,00

Število vključenih:

Leto 2005:1.170

Leto 2006:1.170

Leto 2007: 1.170

Povprečni strošek na osebo:
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Leto 2005: 305.000,00

Leto 2006: 310.000,00

Leto 2007: 314.800,00

4. Planirani indikatorji

V okviru proračunske postavke Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev so uvrščeni različni projekti za 
izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oseb. Vendar pa se v okviru te postavke ključni indikatorji, Id se jih 
meri (oz. da spremljati) predvsem število vključitev v posamezen projekt ter uspešen ali neuspešen zaključek tega 
programa ter posledično spremljanje osebe v izhode v zaposlitev ali v morebitno vključevanje v ostale programe 
aktivne politike zaposlovanja. Ob tem je treba poudariti, da je rezultate ali učinke moč meriti zgolj z določenim 
časovnim zamikom (najmanj eno leto), saj je le tako moč dobiti kolikor toliko relevantno sliko uspešnosti zaključka 
šolanja oz. pridobivanja izobrazbe in/ali potrebnih znanj.

4292 - Lastna udeležba - PHARE 2003

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev proračunske postavke PHARE CFCU - FM2003 »Digital Literacy« se bo kril delež donacijskih sredstev 
iz PHARE programa (v višini 75%), iz sredstev proračunske postavke Lastna udeležba - PHARE 2003 - »Digital 
Literacy« pa delež nacionalnega sofinanciranja (v višini 25%) izvedbe PHARE 2003 projekta s področja investicij v 
ekonomsko in socialno kohezijo »Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih oseb«.

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

Temelj projekta predstavlja Finančni memorandum 2003 za področje investicij v ekonomsko in socialno kohezijo, 
podpisan med Vlado RS in Evropsko komisijo, ter projektni predlog za izvedbo projekta »Izboljšanje računalniške 
pismenosti brezposelnih oseb«, kije sestavni del Finančnega memoranduma. Izračun predloga pravic porabe temelji 
na skupni višini dodeljenih sredstev za izvedbo navedenega projekta, le-ta pa na ciljih, rezultatih in učinkih, ki jih 
predlagatelj projekta namerava doseči z njegovo izvedbo

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se bo izvajal naslednji projekt:

Naziv projekta:

PHARE 2003 -»IZBOLJŠANJE RAČUNALNIŠKE PISMENOSTI BREZPOSELNIH«

Namen in cilji projekta:

Program Phare 2003 - ESC: »Improvjng Digital Literacy of Unemployed« je namenjen sleditvi ciljem ekonomsko 
socialne kohezije, s posebnim poudarkom na razvoju programov usposabljanja za brezposelne z namenom, da se 
prilagodijo spremembam, ki jih je povzročila informacijska družba ter s sekundarnim ciljem vzpostaviti temelje za 
črpanje strukturnih skladov, posebno sredstev Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je s finančnim 
mehanizmom donacijske sheme:

izboljšati znanja in spretnosti človeških virov;
dvigniti zaposljivost brezposelnih z nudenjem pomoči pri prilagajanju ekonomskim in strukturnim 
spremembam in uporabljanju nove informacijske tehnologije;
dvigniti nivo računalniške pismenosti in osveščenosti delovne sile o informacijski tehnologiji;
dvigniti nivo fleksibilnosti na trgu dela in mobilnosti delovne sile;
testirati usposobljenost Zavod RS za zaposlovanje-v vlogi končnega koristnika, odgovornega za izpeljavo 
ukrepa in z njim povezanega financiranja.

Vrednost projekta:

Predvidena so sredstva financiranja programa v letih 2004 do 2005 znašajo 7.750.000 EUR. Sredstva za izvedbo 
programa prispevajo program EU PHARE v višini 5.600.000 EUR, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
v višini 1.500.000 EUR in Ministrstvo za informacijsko družbo v višini 650.000 EUR.

Začetek financiranja:

Projekt se bo predvidoma začel izvajati januarja 2004 in se bo nadaljeval v letu 2005.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do konca leta 2005.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 7209: PHARE CFCU - FM 2003
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Proračunska postavka 4292: Lastna udeležba - PHARE 2003

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 1.158.550.000,00

Število vključitev: 7.000

Povprečni strošek na osebo: 165.507,00

4. Planirani indikatorji

Spremljanje izvajanja projekta, ki bo potekal v proračunskih letih 2004-2005, bo temeljilo na naslednjih 
indikatorjih:

število brezposelnih oseb, vključenih v programe računalniškega usposabljanja (cilj: vključitev vsaj 10.000 
brezposelnih oseb, med katerimi je vsaj 50% žensk, 50% mladih, 50% dolgotrajno brezposelnih in 5% 
invalidnih oseb),
število učiteljev in treneijev, vključenih v programe usposabljanja (cilj: vsaj 100, med katerimi je vsaj 50% 
žensk),
število institucij, ki dobijo podporo iz projekta,
število brezposelnih oseb, ki uspešno zaključijo usposabljanje,
število brezposelnih oseb, ki po zaključku usposabljanja pridobijo certifikat, kot je ECDL ali ustrezen 
certifikat o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (cilj: 500)
učinek: spremljanje števila oseb, ki po zaključku usposabljanja najdejo zaposlitev.

4288 - Lastna udeležba - PHARE CBC 2001-2003

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev proračunske postavke se zagotavlja lastna udeležba za financiranje donacijske sheme programa PHARE 
čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarko PHARE CBC Slovenija-Madžarska 2003 »Krepitev človeških 
virov v obmejni regiji«.

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

Temelj za izvedbo projektov PHARE 2003 predstavlja Skupni programski dokument 2001-2006 za čezmejno 
sodelovanje med Slovenijo in Madžarko ter na njegovi podlagi pripravljen projektni predlog, ki je bil odobren s 
strani Evropske komisije. Izračun predlaganih pravic porabe temelji na obveznosti sofinanciranja programov 
čezmejnega sodelovanja iz nacionalnih sredstev v višini 25% celotne vrednosti posamezne donacijske sheme.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se bo izvajal naslednji projekt:

Naziv projekta:

PHARE 2003 CBC SLOVENIJA-MADŽARSKA -»KREPITEV ČLOVEŠKIH VIROV V OBMEJNI REGIJI«

Namen in cilji projekta:

Projekt Phare CBC Slovenija - Madžarska 2003 »Maximisation of Human Resources in the Border Region« je 
namenjen povečanju zaposljivosti v obmejni regiji med Slovenijo in Madžarsko, izboljšanju znanj in spretnosti 
človeških virov ter trajnemu partnerstvu na področju trga dela na obeh straneh meje. Cilj projekta se bo dosegal s 
finančnim mehanizmom donacijske sheme, v okviru katere se bodo sofinancirale projekti, ki bodo izvajali naslednje 
aktivnosti:

programi izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje zaposljivosti brezposlenih oseb; 
programi usposabljanja, prilagojeni potrebam regionalnega gospodarstva; 
vzpostavitev partnerskih mrež sodelovanja med akterji na trgu dela.

Vrednost projekta:

Predvidena so sredstva sofinanciranje v letih 2004 do 2005 v višini 534.000 EUR.

Začetek financiranja:

Projekt se bo predvidoma začel izvajati januarja 2004 in se bo nadaljeval v letu 2005.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do konca leta 2005.

Viri financiranja:

13. oktober 2003 3219 poročevalec, št. 83/IX



Proračunska postavka 4288: Lastna udeležba - PHARE CBC 2001-2003

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 99.593.000,00

Število vključitev: 335

Povprečni strošek na osebo*: 297.293,00

* Opomba: Predvideni povprečni strošek na vključeno osebo predstavlja del sredstev, ki bodo zagotovljena iz 
lastnega financiranja (povprečno 25% skupnih stroškov).

4. Planirani indikatorji

Za spremljanje izvajanja projekta čezmejnega sodelovanja PHARE 2003 »Krepitev človeških virov v 
obmejni regiji« bodo uporabljeni naslednji kvantitativni indikatorji, ki se nanašajo na izvedbo celotnega 
projekta ter s tem s tem na proračunski leti 2004-2005: 
število brezposelnih oseb, ki bodo vključene v programe na obeh straneh meje, tj. v Pomurju na slovenski 
strani ter v županiji Zala in v Železni županiji na madžarski strani (cilj: 500 oseb, med katerimi bo vsaj 50% 
žensk, 30% mladih in 50% dolgotrajno brezposelnih), 
število brezposelnih oseb, ki bodo zaključile programe usposabljanja na obeh straneh meje (cilj: 500 oseb, 
med katerimi bo vsaj 50% žensk, 30% mladih in 50% dolgotrajno brezposelnih), 
število vzpostavljenih partnerstev za razvoj človeških virov na obeh straneh meje (cilj: vsaj 4), 
število novih delovnih mest (cilj: vsaj 50) in število ohranjenih delovnih mest na obeh straneh meje (cilj: 
vsaj 20),

učinek: cilj projekta je, da vsaj 50% brezposelnih oseb, ki uspešno zaključi programe usposabljanja, v 
roku 12 mesecev po koncu projekta najde zaposlitev.

7208 - PHARE CFCU - PHARE CBC Slovenija - Madžarska 01-03

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev proračunske postavke se zagotavlja lastna udeležba za financiranje donacijske sheme programa PHARE 
čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarko PHARE CBC Slovenija-Madžarska 2003 »Krepitev človeških 
virov v obmejni regiji«.

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

Temelj za izvedbo projektov PHARE 2003 predstavlja Skupni programski dokument 2001-2006 za čezmejno 
sodelovanje med Slovenijo in Madžarko ter na njegovi podlagi pripravljen projektni predlog, ki je bil odobren s 
strani Evropske komisije. Izračun predlaganih pravic porabe temelji na obveznosti sofinanciranja programov 
čezmejnega sodelovanja iz nacionalnih sredstev v višini 25% celome vrednosti posamezne donacijske sheme.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se bo izvajal naslednji projekt:

Naziv projekta:

PHARE 2003 CBC SLOVENIJA-MADŽARSKA -»KREPITEV ČLOVEŠKIH VIROV V OBMEJNI REGIJI«

Namen in cilji projekta:

Projekt Phare CBC Slovenija - Madžarska 2003 »Maximisation of Human Resources in the Border Region« je 
namenjen povečanju zaposljivosti v obmejni regiji med Slovenijo in Madžarsko, izboljšanju znanj in spretnosti 
človeških virov ter trajnemu partnerstvu na področju trga dela na obeh straneh meje. Cilj projekta se bo dosegal s 
finančnim mehanizmom donacijske sheme, v okviru katere se bodo sofinancirale projekti, ki bodo izvajali naslednje 
aktivnosti:

programi izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje zaposljivosti brezposlenih oseb; 
programi usposabljanja, prilagojeni potrebam regionalnega gospodarstva; 
vzpostavitev partnerskih mrež sodelovanja med akterji na trgu dela.

Vrednost projekta:

Predvidena so sredstva sofinanciranje v letih 2004 do 2005 v višini 534.000 EUR.

Začetek financiranja:

Projekt se bo predvidoma začel izvajati januarja 2004 in se bo nadaljeval v letu 2005.

Konec financiranja:
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Projekt se izvaja do konca leta 2005.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 4288: Lastna udeležba - PHARE CBC 2001 *2003

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 99.593.000,00

Število vključitev: 335

Povprečni strošek na osebo*: 297.293,00

* Opomba: Predvideni povprečni strošek na vključeno osebo predstavlja del sredstev, ki bodo zagotovljena iz 
lastnega financiranja (povprečno 25% skupnih stroškov).

4. Planirani indikatorji

Za spremljanje izvajanja projekta čezmejnega sodelovanja PHARE 2003 »Krepitev človeških virov v 
obmejni regiji« bodo uporabljeni naslednji kvantitativni indikatorji, ki se nanašajo na izvedbo celotnega 
projekta ter s tem s tem na proračunski leti 2004-2005: 
število brezposelnih oseb, ki bodo vključene v programe na obeh straneh meje, tj. v Pomurju na slovenski 
strani ter v županiji Zala in v Železni županiji na madžarski strani (cilj: 500 oseb, med katerimi bo vsaj 50% 
žensk, 30% mladih in 50% dolgotrajno brezposelnih), 
število brezposelnih oseb, ki bodp zaključile programe usposabljanja na obeh straneh meje (cilj: 500 oseb, 
med katerimi bo vsaj 50% žensk, 30% rfaladih in 50% dolgotrajno brezposelnih), 
število vzpostavljenih partnerstev za razvoj človeških virov na obeh straneh meje (cilj: vsaj 4), 
Število novih delovnih mest (cilj: vsaj 50) in število ohranjenih delovnih mest na obeh straneh meje (cilj: 
vsaj 20),

učinek: cilj projekta je, da vsaj 50% brezposelnih oseb, ki uspešno zaključi programe usposabljanja, v 
roku 12 mesecev po koncu projekta najde zaposlitev.

7209 - PHARE CFCU-PHARE Nacionalni program ESC2003

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz sredstev proračunske postavke PHARE CFCU - FM2OO3 »Digital Literacy« se bo kril delež donacijskih sredstev 
iz PHARE programa (v višini 75%), iz sredstev proračunske postavke Lastna udeležba - PHARE 2003 - »Digital 
Literacy« pa delež nacionalnega sofinanciranja (v višini 25%) izvedbe PHARE 2003 projekta s področja investicij v 
ekonomsko in socialno kohezijo »Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih oseb«.

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

Temelj projekta predstavlja Finančni memorandum 2003 za področje investicij v ekonomsko in socialno kohezijo, 
podpisan med Vlado RS in Evropsko komisijo, ter projektni predlog za izvedbo projekta »Izboljšanje računalniške 
pismenosti brezposelnih oseb«, kije sestavni del Finančnega memoranduma. Izračun predloga pravic porabe temelji 
na skupni višini dodeljenih sredstev za izvedbo navedenega projekta, le-ta pa na ciljih, rezultatih in učinkih, ki jih 
predlagatelj projekta namerava doseči z njegovo izvedbo

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se bo izvajal naslednji projekt:

Naziv projekta:

PHARE 2003 -»IZBOLJŠANJE RAČUNALNIŠKE PISMENOSTI BREZPOSELNIH«

Namen in cilji projekta:

Program Phare 2003 - ESC: »Improving Digital Literacy of Unemployed« je namenjen sleditvi ciljem ekonomsko 
socialne kohezije, s posebnim poudarkom na razvoju programov usposabljanja za brezposelne z namenom, da se 
prilagodijo spremembam, ki jih je povzročila informacijska družba ter s sekundarnim ciljem vzpostaviti temelje za 
črpanje strukturnih skladov, posebno sredstev Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je s finančnim 
mehanizmom donacijske sheme:

izboljšati znanja in spretnosti človeških virov, 
dvigniti zaposljivost brezposelnih z nudenjem pomoči pri prilagajanju ekonomskim in strukturnim 
spremembam in uporabljanju nove informacijske tehnologije;
dvigniti nivo računalniške pismenosti in osveščenosti delovne sile o informacijski tehnologiji;

- dvigniti nivo fleksibilnosti na trgu dela in mobilnosti delovne sile;
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- testirati usposobljenost Zavod RS za zaposlovanje v vlogi končnega koristnika, odgovornega za izpeljavo 
ukrepa in z njim povezanega financiranja.

Vrednost projekta:

Predvidena so sredstva financiranja programa v letih 2004 do 2005 znašajo 7.750.000 EUR. Sredstva za izvedbo 
programa prispevajo program EU PHARE v višini 5.600.000 EUR, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
v višini 1.500.000 EUR in Ministrstvo za informacijsko družbo v višini 650.000 EUR.

Začetek financiranja:

Projekt se bo predvidoma začel izvajati januarja 2004 in se bo nadaljeval v letu 2005.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do konca leta 2005.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 7209: PHARE CFCU - FM 2003

Proračunska postavka 4292: Lastna udeležba - PHARE 2003

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 1.158.550.000,00

Število vključitev: 7.000

Povprečni strošek na osebo: 165.507,00

4. Planirani indikatorji

Spremljanje izvajanja projekta, ki bo potekal v proračunskih letih 2004-2005, bo temeljilo na naslednjih 
indikatorjih:

število brezposelnih oseb, vključenih v programe računalniškega usposabljanja (cilj: vključitev vsaj 10.000 
brezposelnih oseb, med katerimi je vsaj 50% žensk, 50% mladih, 50% dolgotrajno brezposelnih in 5% 
invalidnih oseb),

- število učiteljev in trenerjev, vključenih v programe usposabljanja (cilj: vsaj 100, med katerimi je vsaj 50% 
žensk),
število institucij, ki dobijo podporo iz projekta,

- število brezposelnih oseb, ki uspešno zaključijo usposabljanje,
število brezposelnih oseb, ki po zaključku usposabljanja pridobijo certifikat, kot je ECDL ali ustrezen 
certifikat o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (cilj: 500) 
učinek: spremljanje števila oseb, ki po zaključku usposabljanja najdejo zaposlitev.

3559 - ESS - sredstva EU za ukrep 2.1.

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev se bodo izvajale predvsem dejavnosti, 
ki so povezane s pomočjo brezposelni osebi,da si zagotovi ustrezna znanja oziroma da pridobi ustrezno izobrazbo, 
kot jo potrebuje za iskanje in pridobitev ustrezne zaposlitve. Dejavnosti so torej usmerjene v odpravljanje manjka v 
izobrazbeni in strukturi usposobljenosti brezposelnih oseb, da bi lahko zadovoljile potrebe delodajalcev, ki 
povprašujejo vse bolj in bolj le po ustrezno usposobljeni in izobraženi delovni sili. Dejavnosti pod to proračunsko 
postavko so združene tako tiste za pridobitev izobrazbene ravni brezposelni oseb, kot tudi novega instrumenta 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, poleg tega pa tudi različna usposabljanja v različnih tečajih, kot tudi 
usposabljanja z delom.

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

V okviru proračunske postavke Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev so torej predvsem dejavnosti oz. 
pomoči brezposelnim osebam, ki so vezane na odpravljanje njihovega izobrazbenega primanjkljaja oziroma večanje 
njihove usposobljenosti za opravljanja določenega poklica, za njihovo ponovno vključevanje na trg dela. Izhodišča 
iz katerih izhajajo predlagani ukrepi oz. projekti so v sami strukturi brezposelnih ter predvsem v previsokem deležu 
brezposelnih oseb brez ustrezne izobrazbe. Izhodišča za dvig izobrazbene ravni in ravni usposobljenosti so 
vsebovana v praktično vseh temeljnih dokumentih tako Slovenije, kot tudi v dokumentih Evropske Unije. Tako je 
bil v okviru Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 kot eden od prioritetnih ciljev 
določen tudi dvig izobrazbene ravni, tako da bo delež aktivnega prebivalstva brez dokončane poklicne šole padel 
pod 25%. Tudi nove evropske smernice zaposlovalne politike med cilje do leta 2010 postavljajo povišanje deleža 
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odraslih med 25-64 z najmanj četrto stopnjo izobrazbe na 80% ali več (v Sloveniji v letu 2002: 67 %). Program 
izobraževanja brezposelnih oseb »Program 10 000« je Vlada RS sprejela na svoji seji 31.7.2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajeti naslednji projekti:

Naziv projekta:

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA IN USPOSABLJANJA

Namen in cilji projekta

Namen Programov izpopolnjevanja in usposabljanja je povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb preko pridobitve 
dodam ih znanj, spretnosti in sposobnosti za opravljanje različnih del in nalog.

Cilj projekta v letu 2005 je pridobitev dodatnih znanj, spretnosti in sposobnosti 10.000 brezposelnih oseb in 
zaposlitev 5.200 od vseh vključenih brezposelnih oseb.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 700.000 tisoč SIT. Povprečni strošek na osebo na lemem nivoju znaša 70 tisoč SIT, po posamezni 
osebi pa je višina sredstev odvisna od trajanja vključitve v projekt.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja programov in stroškov zdravniškega pregleda ter 
za plačilo pravic vključenih oseb (prevozni stroški, stroški bivanja, nadomestilo življenjskih stroškov, zavarovanje 
za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, stroški učnih gradiv in pripomočkov).

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.12.2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 4282 - Izobraževanje in usposabljanje za zaposlitev.

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 700.000.000,00

Leto 2006: 700.000.000,00

Leto 2007: 700.000.000,00

Število vključitev:

Leto 2005: 10.000

Leto 2006: 10.000

Leto 2007:10.000

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005:70.000,00

Leto 2006: 70.000,00

Leto 2007:70.000,00

Naziv projekta:

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA BREZPOSELNIH OSEB - PROGRAM 10 000

Namen in cilji projekta:

Namen projekta Program izobraževanja brezposelnih oseb “Program 10 000” je povečanje zaposljivosti 
brezposelnih oseb preko pridobitve javno veljavne izobrazbe ali nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Cilj projekta v 
letu 2005 je 7.200 brezposelnih oseb vključenih v formalno izobraževanje in 2200 brezposelnih oseb s pridobitvijo 
nacionalne poklicne kvalifikacije.

Vrednost projekta:
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Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 1.948.180 tisoč SIT. Povprečni strošek na osebo na letnem nivoju znaša 212 tisoč SIT, po 
posamezni osebi pa je višina sredstev odvisna od vrste izobraževanja in trajanja vključitve v projekt.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja izobraževanja, priprave, stroške izvajanja 
postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stroškov zdravniškega pregleda ter za 
plačilo pravic vključenih brezposelnih oseb (prevozni stroški, stroški bivanja, stroški učnih pripomočkov, 
zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni).

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.12.2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 4282 - Izobraževanje in usposabljanje za zaposlitev.

ESS sredstva

Lastna udeležba pri ESS

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005:1.948.180.000,00

Leto 2006:2.425.640.261,00

Leto 2007:2.323.477.312,00

Število vključitev:

Leto 2005: 9.200

Leto 2006: 11.200

Leto 2007: 10.500

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005:211.758,70

Leto 2006:216.575,02

Leto 2007: 221.283,55

Naziv projekta:

USPOSABLJANJE Z DELOM

Namen in cilji projekta:

Namen je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb z ponovnim vključevanjem v delovni 
proces, katerih znanja in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve ali ohranitve zaposlitve. Cilj je 
usposobiti 1.170 oseb.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost projekta 356.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 305 tisoč SIT na lemem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od ciljne skupine, stroškov storitev usposabljanja in denarnih dajatev. Sredstva so namenjena plačilu 
storitev.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:
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Proračunska postavka

ESS sredstva

Lastna udeležba pri ESS

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 356.000.000,00

Leto 2006: 362.240.000,00

Leto 2007: 368.310.334,00

Število vključenih:

Leto 2005:1.170

Leto 2006: 1.170

Leto 2007: 1.170

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 305.000,00

Leto 2006: 310.000,00

Leto 2007: 314.800,00

4. Planirani indikatorji

V okviru proračunske postavke Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev so uvrščeni različni projekti za 
izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oseb. Vendar pa se v okviru te postavke ključni indikatoiji, ki se jih 
meri (oz. da spremljati) predvsem število vključitev v posamezen projekt ter uspešen ali neuspešen zaključek tega 
programa ter posledično spremljanje osebe v izhode v zaposlitev ali v morebitno vključevanje v ostale programe 
aktivne politike zaposlovanja. Ob tem je treba poudariti, da je rezultate ali učinke moč meriti zgolj z določenim 
časovnim zamikom (najmanj eno leto), saj je le tako moč dobiti kolikor toliko relevantno sliko uspešnosti zaključka 
šolanja oz. pridobivanja izobrazbe in/aE potrebnih znanj.

3558 - Lastna udeležba - Ukrep 2.1. ESS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev se bodo izvajale predvsem dejavnosti, 
ki so povezane s pomočjo brezposelni osebi,da si zagotovi ustrezna znanja oziroma da pridobi ustrezno izobrazbo, 
kot jo potrebuje za iskanje in pridobitev ustrezne zaposlitve. Dejavnosti so torej usmerjene v odpravljanje manjka v 
izobrazbeni in strukturi usposobljenosti brezposelnih oseb, da bi lahko zadovoljile potrebe delodajalcev, ki 
povprašujejo vse bolj in bolj le po ustrezno usposobljeni in izobraženi delovni sili. Dejavnosti pod to proračunsko 
postavko so združene tako tiste za pridobitev izobrazbene ravni brezposelni oseb, kot tudi novega instrumenta 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, poleg tega pa tudi različna usposabljanja v različnih tečajih, kot tudi 
usposabljanja z delom.

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

V okviru proračunske postavke Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev so torej predvsem dejavnosti oz. 
pomoči brezposelnim osebam, ki so vezane na odpravljanje njihovega izobrazbenega primanjkljaja oziroma večanje 
njihove usposobljenosti za opravljanja določenega poklica, za njihovo ponovno vključevanje na trg dela. Izhodišča 
iz katerih izhajajo predlagani ukrepi oz. projekti so v sami strukturi brezposelnih ter predvsem v previsokem deležu 
brezposelnih oseb brez ustrezne izobrazbe. Izhodišča za dvig izobrazbene ravni in ravni usposobljenosti so 
vsebovana v praktično vseh temeljnih dokumentih tako Slovenije, kot tudi v dokumentih Evropske Unije. Tako je 
bil v okviru Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 kot eden od prioritetnih ciljev 
določen tudi dvig izobrazbene ravni, tako da bo delež aktivnega prebivalstva brez dokončane poklicne šole padel 
pod 25%. Tudi nove evropske smernice zaposlovalne politike med cilje do leta 2010 pbstavljajo povišanje deleža 
odraslih med 25-64 z najmanj četrto stopnjo izobrazbe na 80% ali več (v Sloveniji v letu 2002: 67 %). Program 
izobraževanja brezposelnih oseb »Program 10 000« je Vlada RS sprejela na svoji seji 31.7.2003.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajeti naslednji projekti:

Naziv projekta:
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PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA IN USPOSABLJANJA

Namen in cilji projekta

Namen Programov izpopolnjevanja in usposabljanja je povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb preko pridobitve 
dodatnih znanj, spretnosti in sposobnosti za opravljanje različnih del in nalog.

Cilj projekta v letu 2005 je pridobitev dodatnih znanj, spretnosti in sposobnosti 10.000 brezposelnih oseb in 
zaposlitev 5.200 od vseh vključenih brezposelnih oseb.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 700.000 tisoč SIT. Povprečni strošek na osebo na lemem nivoju znaša 70 tisoč SIT, po posamezni 
osebi pa je višina sredstev odvisna od trajanja vključitve v projekt.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja programov in stroškov zdravniškega pregleda ter 
za plačilo pravic vključenih oseb (prevozni stroški, stroški bivanja, nadomestilo življenjskih stroškov, zavarovanje 
za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, stroški učnih gradiv in pripomočkov).

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.12.2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 4282 - Izobraževanje in usposabljanje za zaposlitev.

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 700.000.000,00

Leto 2006:700.000.000,00

Leto 2007: 700.000.000,00

Število vključitev:

Leto 2005: 10.000

Leto 2006:10.000

Leto 2007:10.000

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005:70.000,00

Leto 2006: 70.000,00

Leto 2007: 70.000,00

Naziv projekta:

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA BREZPOSELNIH OSEB - PROGRAM 10 000

Namen in cilji projekta:

Namen projekta Program izobraževanja brezposelnih oseb “Program 10 000” je povečanje zaposljivosti 
brezposelnih oseb preko pridobitve javno veljavne izobrazbe ali nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Cilj projekta v 
letu 2005 je 7.200 brezposelnih oseb vključenih v formalno izobraževanje in 2200 brezposelnih oseb s pridobitvijo 
nacionalne poklicne kvalifikacije.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 1.948.180 tisoč SIT. Povprečni strošek na osebo na letnem nivoju znaša 212 tisoč SIT, po 
posamezni osebi pa je višina sredstev odvisna od vrste izobraževanja in trajanja vključitve v projekt.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja izobraževanja, priprave, stroške izvajanja 
postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stroškov zdravniškega pregleda ter za 
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plačilo pravic vključenih brezposelnih oseb (prevozni stroški, stroški bivanja, stroški učnih pripomočkov, 
zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni).

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.12.2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 4282 - Izobraževanje in usposabljanje za zaposlitev.

ESS sredstva

Lastna udeležba pri ESS

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 1.948.180.000,00

Leto 2006: 2.425.640261,00

Leto 2007: 2323.477312,00

Število vključitev:

Leto 2005: 9.200

Leto 2006: 11.200

Leto 2007:10.500

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 211.758,70

Leto 2006:216.575,02

Leto 2007: 221.283,55

Naziv projekta:

USPOSABLJANJE Z DELOM

Namen in cilji projekta:

Namen je spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb z ponovnim vključevanjem v delovni 
proces, katerih znanja in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve ali ohranitve zaposlitve. Cilj je 
usposobiti 1.170 oseb.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost projekta 356.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 305 tisoč SIT na lemem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od ciljne skupine, stroškov storitev usposabljanja in denarnih dajatev. Sredstva so namenjena plačilu 
storitev.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

ESS sredstva

Lastna udeležba pri ESS
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Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 356.000.000,00

Leto 2006: 362.240.000,00

Leto 2007: 368.310.334,00

Število vključenih:

Leto 2005: 1.170

Leto 2006: 1.170

Leto 2007: 1.170

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 305.000,00

Leto 2006: 310.000,00

Leto 2007: 314.800,00

4. Planirani indikatorji

V okviru proračunske postavke Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev so uvrščeni različni projekti za 
izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oseb. Vendar pa se v okviru te postavke ključni indikatorji, ki se jih 
meri (oz. da spremljati) predvsem število vključitev v posamezen projekt ter uspešen ali neuspešen zaključek tega 
programa ter posledično spremljanje osebe v izhode v zaposlitev ali v morebitno vključevanje v ostale programe 
aktivne politike zaposlovanja. Ob tem je treba poudariti, da je rezultate ali učinke moč meriti zgolj z določenim 
časovnim zamikom (najmanj eno leto), saj je le tako moč dobiti kolikor toliko relevantno sliko uspešnosti zaključka 
šolanja oz. pridobivanja izobrazbe in/ali potrebnih znanj.

10032606 - Zagotavljanje socialne vključenosti

1. Opis podprograma

Programi socialne vključenosti se navezujejo na osnovno, že uveljavljeno in preverjeno skupino ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja, ki predvsem pospešujejo zaposlovanje oz. vključenost v delo težje zaposljivih skupin 
brezposelnih oseb. Nove usmeritve evropske zaposlovalne politike, narekujejo nekatere spremembe glede 
opredelitve ciljnih skupin težje zaposljivih oseb kakor tudi nove ukrepe, ki prek in s pomočjo zaposlitve omogočajo 
socialno vključenost in prispevajo kvaliteti življenja posebnih skupin prebivalstva. Zato so programi socialne 
vključenosti namenjeni izenačevanju možnosti zaposlovanja tistih skupin, ki so v nevarnosti pred marginalizacijo, 
segregacijo, getoizacijo in/ali diskriminacijo na področju trga ter tistim, ki zaradi osebnih ali družbenih ovir nimajo 
enakih (optimalnih) možnosti pri pripravi na zaposlitev, zaposlovanju in ohranitvi zaposlitve ter napredovanju v 
poklicni karieri.

Sklop programov namenjenih pospeševanju zaposlovanja invalidnih oseb vsebuje ukrepe in spodbude namenjene 
invalidom in delodajalcem, ki stimulirajo vstop v zaposlitev ter kompenzirajo morebitno zmanjšano delazmožnost 
zaposlenega invalida.

Sklop podprograma, namenjen zaposlitveni rehabilitaciji invalidov vsebuje številne aktivnosti, ki invalidom 
omogočajo optimalne možnosti na področju vključitve na trg dela, od ugotavljanja invalidnosti oz. delazmožnosti, 
izdelave rehabilitacijskega načrta do posredovanja zaposlitve in spremljanja uspešnosti zaposlitve.

Spodbude za zaposlovanje in delo invalidov so namenjene zaposlenim invalidom, ki tudi ob zagotovljenih 
podpornih storitvah ne bodo mogli ustvaijati enake vrednosti na delovnem mestu kot neinvalidi.

Poseben sklop programov je namenjen »osipnikom« oz. osebam, ki niso končale redne izobrazbe ter potrebujejo 
spodbude in motivacije za pridobitev poklicne izobrazbe, kar neposredno in trajno pozitivno vpliva na njihove 
zaposlitvene možnosti.

Mreže in projekti namenjeni posebnim skupinam prebivalstva se nanašajo na zaposlitveno najbolj ogrožene skupine, 
ki so stigmatizirane in/diskriminirane pri vstopu na trg dela. Gre za romsko prebivalstvo brez izobrazbe in delovnih 
izkušenj, za osebe z duševnimi motnjami ter za druge dolgotrajno brezposelne osebe, ki so t.i. nezaposljive.

2. Pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št 5/91,12/92, 71/93, 2/94, 
38/94, 80/97-odločba US, 69/98 in 67/02)
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Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur.lJtS, št. 92/01) 
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. 64/01,31/03) 
Programi aktivne politike zaposlovanja za leto 2004 
Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur. 1. RS, št 18/76) 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov (v pripravi) 
Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika 
Zakon o delovni razmerjih - prepoved diskriminacije (Ur.l.RS št 42/02) 
Vladni Program ukrepov za pomoč Romom, 1997 
Council Directive 2000/78/EC

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji programa sledijo iz Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 ter iz 
ciljev in prioritet Nove evropske strategije zaposlovanja in so usmetjeni na realizacijo globalnih ciljev zaposlovanja:

1. Polna zaposlenost, ki bo dosežena z vključitvijo novih ciljnih skupin na trg dela, posebej. tistih, ki so do 
sedaj bile marginalizirane ali izključene. Le ta naj bi dosegla 67% v letu 2005 in 70% v letu 2010)

2. Vključujoč in prilagodljiv trg dela se bo odprl za osebe z zmanjšanimi (dela)možnostmi ter za dolgotrajno 
brezposelne in neaktivne osebe. Cilji so kvantificirani glede na število različnih skupin ter število 
udeležencev po skupinah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Programi namenjeni pospeševanju zaposlovanja invalidnih oseb v prvi fazi omogočajo zaposlitve v zaposlitvenih 
centrih za strokovne delavce in najmanj zaposlitev najmanj 50 invalidov.

V programe namenjene zaposlitveni rehabilitaciji invalidov se bo vključilo do 500 brezposelnih invalidov letno na 
podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov in izvedbenega akta, ki bo sprejet na podlagi tega zakona ter 
bo konkretiziral pravice in postopke za njihovo uveljavitev.

Spodbude za zaposlovanje in delo invalidov omogočajo začetek delovanja sklada za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov, ki bo omogočil razvoj zaposlovanja in ohranitev delovnih mest.

Mreže in projekti namenjeni posebnim skupinam prebivalstva bodo usmeijeni na izdelavo in implementacijo 
posameznih projektov, ki bodo delovno aktivirali depriviligirane skupine prebivalstva. Letno bo program vseboval 
minimalno 5 različnih projektov.

7025 - Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se sredstva namenjajo za izenačevanje možnosti zaposlovanja oziroma ustvarjanje pogojev za 
zaposlovanje brezposelnih invalidov in težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki imajo kompleksne ovire in posebne 
potrebe ter za izdajanje strokovnih mnenj v postopku za ugotavljanje lastnosti invalidne.

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

Izhodišča in pravice porabe temeljijo na stanju na trgu dela glede brezposelnosti invalidov in drugih težje zaposljivih 
oseb ter možnosti njihove vključitve v delo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se izvajata dva projekta:

Naziv projekta;

STROKOVNE KOMISIJE ZA UGOTAVLJANJE LASTNOSTI INVALIDNE OSEBE IN ZDRAVNIŠKO 
SVETOVALNA SLUŽBA

Namen in cilj projekta:

Namen projekta je izdaja strokovnega mnenja v postopku za ugotavljanje lastnosti invalidne osebe po Zakonu o 
usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb UR.l. SRS št. 18/76 in pomoč brezposelnim invalidom in drugim 
brezposelnim osebam s trajno okvaro zdravja pri iskanju ustrezne, primerne zaposlitve ter pomoč in svetovanje pri 
vključitvi v ustrezen projekt aktivne politike zaposlovanja. Strokovne komisije izdajajo mnenja skladno z merili in 
postopku za ugotavljanje lastnosti invalidne osebe. Pri tem upoštevajo lastnosti invalidne osebe, njeno telesno ali 
duševno okvaro, podatke o izobrazbi, usposobljenosti in delovnih izkušnjah, morebitni rehabilitacijski obravnavi in 
druge podatke, ki lahko vplivajo na priznanje lastnosti invalida in na vrsto, obseg in trajanje zaposlitvene 
rehabilitacije.

Vrednost projekta:
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Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2004 se ocenjuje 
vrednost v višini 35.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 7.000 SIT na letnem nivoju. Višina sredstev je določena na osnovi cenika in 
normativa tovrstnih storitev dela visoko strokovnih delavcev s področja rehabilitacije invalidov.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2005 oziroma do uveljavitve novega Zakona o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost projekta:

Leto 2005:36.500.000,00

Število vključenih: 5000

Povprečni strošek na osebo: 7.300,00

Naziv projekta:

DELOVNA VKLJUČENOST INVALIDOV

Namen in cilji projekta:

Namen je izenačevanju možnosti zaposlovanja oziroma ustvarjanju pogojev za zaposlovanje invalidov in težje 
zaposljivih brezposelnih oseb, ki imajo kompleksne ovire in posebne potrebe, ki izhajajo iz bolezni, okvare, 
funkcijske omejitve ali oviranosti in sicer z reševanjem njihovih posebnih potreb in ovir pri zaposlovanju. Projekt 
zagotavlja invalidom vključevanje v delo z usposabljanjem, privajanje na delo, pridobivanje delovnih spretnosti in 
veščin ter omogočajo invalidom vključevanje v delovno in širše socialno okolje. Cilj projekta je vključiti 300 oseb iz 
ciljne skupine.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja. Za leto 2004 je vrednost projekta 432.000 tisoč SIT. Povprečni strošek na 
vključeno osebo je 1.440 tisoč SIT na lemem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev odvisna od stroškov 
izvajanja programa in denarnih dajatev.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2003.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2006.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

Dinamika financiranja v SIT:

Vrednost programa:

Leto 2005: 450.000.000,00

Leto 2006:468.000.000,00

Število vključitev:

Leto 2005: 300

Leto 2006:300

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 1.500.000,00

Leto 2006: 1.560.000,00
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4. Planirani indikatorji

Število vključenih oseb in povprečna višina sredstev na osebo.

4285 - Spodbude za zaposlovanje in delo invalidov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki bodo zagotovljena sredstva za izvajanje novega zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov, ki naj bi bil sprejet še v letošnjem letu (2003). Sredstva za subvencije plač zaposlenim 
invalidom morajo biti zagotovljena v višini 915.200.000 SIT. V letu 2005 v primerjavi z letom prej se bodo sredstva 
za subvencijo plač zaposlenim invalidom zmanjšala, ker bo z zakonom ustanovljen sklad za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov, v katerega se bodo stekala sredstva iz plačil na podlagi določb o kvotnem sistemu.

V letu 2005 planiramo ustanavljanje novih zaposlitvenih centrov za kar je zagotovljenih 212.584.000 SIT.

V letu 2005 se za financiranje delovanja sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zagotovijo finančna 
sredstva v višini 27.404.000 SIT, kar predstavlja stroške za plače zaposlenih v skladu in materialne stroške 
poslovanje sklada.

V lem 2005 se planira 20.000.000 SIT za izvajanje nalog Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo, kijih bo na 
podlagi novega zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov izvajal kot javno pooblastilo.

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

Sredstva na proračunski postavki 4285 - spodbude za zaposlovanje in delo invalidov se bodo v letu 2005 v 
primeijavi z letom 2004 zmanjšala za 174.812.000 SIT. Razlog za zmanjšanje je v zbiranju denarnih sredstev iz 
plačil delodajalcev zaradi neizpolnjevanja predpisanih kvot po novem zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in

• zaposlovanju invalidov.

3 Planirani indikatorji

V lem 2005 so planirana sredstva v višini 1.175.188.000 SIT za predvidoma 5890 invalidov v invalidskih podjetjih 
mesečno, 130 invalidov v zaposlitvenih centrih mesečno in 80 invalidov v podpornih storitvah mesečno.

3577 - Zaposlitvena rehabilitacija invalidov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaposlitvena rehabilitacija je sklop aktivnosti, ki pomagajo invalidu doseči optimalno socialno vlogo na področju 
dela in zaposlitve. Vključuje ugotavljanje zaposljivosti invalida, kompleksno psihosocialno obravnavo, poklicno in 
delovno orientacijo in svetovanje, izdelavo rehabilitacijskega načrta ter spremljanje in evalvacijo uspešnosti po 
vključitvi invalida v zaposlitev. V lem 2005 bodo storitve zaposlitvene rehabilitacije po novem zakonu o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov izvajali izbrani koncesionarji. Število vključenih rehabilitantov 
bo predvidoma 800. Storitve zaposlitvene rehabilitacije se bodo izvajale 12 mesecev. Potrebna povprečna mesečna 
višina sredstev na proračunski postavki 3577 bo približno 36.000.000 SIT.

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

Zaposlitveno rehabilitacijo invalidov v lem 2004 izvajajo izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, ki so za opravljanje 
teh storitev pridobili koncesijo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

V proračunu 2005 so planirana sredstva v višini 432.620.000 SIT in sicer na podkontu 412 za ocenjevanje 
zaposlitvenih možnosti invalidov (strokovne komisije pri Zavodu RS za zaposlovanje) in izvajanje storitev 
zaposlitvene rehabilitacije sredstva v višini 380.000.000 SIT in na podkontu 411 sredstva v višini 52.620.000 SIT - 
denarna nadomestila rehabilitantom.

3 Planirani indikatorji

V lem 2005 ocenjujemo, da bodo glede na nove zakonske podlage storitve nudene 800 upravičencem.

3591 - EQUAL - sredstva EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunskih postavk ESS - Sredstva EU za EQUAL in ESS - Lastna udeležba za EQUAL se vrši plačilo 
sofinanciranja razvojnih partnerstev v okviru pobude skupnosti EQUAL, ki bodo uspešna na razpisu, ki ga bo 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavilo predvidoma aprila 2004.

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

Izhodišča za sofinanciranje izbranih projektov EQUAL so opredeljena v Uredbi Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. 
junija 1999, podrobneje pa v Programu pobude skupnosti za EQUAL, ki je v pripravi na Ministrstvu za delo, 
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družino in socialne zadeve. Kazalci in izračuni pravic temeljijo na rezultatih predpristopnih pogajanj z Evropsko 
komisijo. Stroški izvajanja se krijejo iz sredstev EU v višini 75% in sredstev nacionalnega sofinanciranja v deležu 
25%.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izvaja naslednji projekt

Naziv projekta:

IZVAJANJE POBUDE SKUPNOSTI EQUAL

Namen in cilji projekta:

Pobuda skupnosti EQUAL je program Evropske skupnosti za boj proti diskriminaciji pri zaposlovanju in na trgu 
dela in se financira iz Evropskega socialnega sklada. Slovenija bo z vstopom v Evropsko unijo upravičena do 
sredstev tega programa, ki bodo predstavljala dodano vrednost predvsem programom Aktivne politike zaposlovanja 
in programom druge prioritete Enotnega programskega dokumenta, ki se nanaša na znanje, razvoj človeških virov in 
zaposlovanje. Program se bo izvajal v obliki razvojnih partnerstev, ki se bodo vzpostavila z namenom razvoja in 
izvedbe inovativnih projektov v sodelovanju s partnerji iz drugih držav članic EU. Program bo okvirno namenjen 
ciljnim skupinam, ki se soočajo s težavami in diskriminacijo na trgu dela, kot so osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, invalidne osebe, etnične in verske manjšine, osebe v postpenalnem obdobju, brezdomci, odvisniki, 
migranti, mladi, ženske in druge ciljne skupine. Pričakuje se od šest do osem integralnih projektov.

Vrednost projekta:

Skupna vrednost programa, ki se bo izvajal v programskem obdobju 2004-2006, znaša 8,534 milijona EUR.

Začetek financiranja:

Program se bo pričel izvajati januaija 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.12.2008.

Viri financiranja:

3591 : EQUAL - Sredstva EU

3590: Lastna udeležba - EQUAL

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 201.067.000,00

Leto 2006: 804267.000,00

Leto 2007: 603.200.000,00

Število vključitev. *

Povprečni strošek na osebo: *

* Opomba: Programski dokument za EQUAL je še v pripravi. Zato natančnega števila vključitev in povprečnega 
stroška na osebo še ni mogoče predvideti.

V okviru proračunske postavke se izvaja naslednji projekt:

4. Planirani indikatorji

V okviru proračunskih postavk ESS - Sredstva EU za EQUAL in ESS - Lastna udeležba za EQUAL gre za 
indiaktorje, ki so okvirno že določeni na podlagi členov 36 in 42 Uredbe Sveta 1260/99 in v smernicah Evropske 
komisije za nadzor in evalvacijo pobude EQUAL za obdobje 2000-2006. Smernice predstavljajo temelj za natančne 
indikatoije, ki bodo predstavljeni v slovenskem Programskem dokumentu pobude skupnosti. Indikatoiji so 
razdeljeni na kvalitativne in kvantitativne in se nanašajo na posamezno prioriteto in posamezno akcijo, opredeljeno 
v programskem dokumentu. Ti indikatorji bodo pokazali, v kakšni meri je EQUAL prispeval k zmanjšanju 
diskriminacije na trgu dela. Indikatoiji bodo naslednji: vpliv na transnacionalno sodelovanje; identifikacija 
inovativnih rešitev in dejavnikov, ki določajo vrsto in stopnjo inovacije; vpliv na osebe in podjetja glede na 
zaposljivost, sposobnost vključitve, enake možnosti med ženskami in moškimi, prilagodljivost, itd.
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3587 - ESS - sredstva EU za ukrep 2.2.

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okvira te proračunske postavke so predvsem dejavnosti, ki so povezane s pomočmi skupinam ljudi, ki so socialno 
ogrožene z vidika socialne izključenosti. Sem štejejo tako dejavnosti namenjene razvoju mreže nevladnih 
organizacij, ki se ukvarjajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, kakor tudi izvajanju integralnih programov socialne 
vključenosti brezposelnim osebam na začetku njihove ponovne vključitve na trg dela ter dejavnosti, ki se že uspešno 
izvajajo v okviru programa Projektno učenje za mlajše odrasle s katerim se želi mlade, ki so se iz različnih razlogov 
znašli izven šolskega sistema, vanj ponovno vključiti ali pripeljati do ustrezne kvalifikacije za opravljanje določenih 
poklicev.

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

V okvira te proračunske postavke so torej predvsem dejavnosti usmerjene v socialno vključenost najbolj ranljivih 
skupin ljudi. Izhodišča iz katerih izhajajo predlagani ukrepi oz. projekti so opredeljeni v posameznih dokumentih R 
Slovenije, kot tudi v dokumentih Evropske Unije. Iz dokumentov in stanja v RS izhaja, da tudi Slovenija ni imuna 
na vse večji osip iz šolskega sistema, podatki in analize pa kažejo na to, da je ponovna vključitev v družbo tem 
dražja, čim dlje od nje je že vsak posameznik. Če bi pa tu bilo moč prišteti tudi osebnostne tragedije, ki jo doživlja 
vsak posameznik s tem, ko je socialno izključen, potem bi bil tak izračun naravnost zastrašujoč. Zato si mora dražba 
prizadevati za vsakega posameznika, daje tvorno vključen v dražbo.

Realizacija posameznih nalog je podrobneje opisana pri opisu posameznega projekta.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izvajata naslednja projekta:

Naziv projekta:

PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE

Namen in cilji projekta

Namen projekta Projektno učenje za mlajše odrasle je spodbuditi ponovno vključitev v izobraževanje ali v 
zaposlitev mladih osipnikov in drugih skupin brezposelnih oseb, ki se soočajo z različnimi socialnimi težavami. Cilj 
projekta v letu 2005 je 415 mladih osipnikov z zaključenim programom, od katerih se bo vsaj 100 vključilo v 
izobraževanje ali zaposlitev.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 104.434 tisoč SIT. Povprečni strošek na osebo na letnem nivoju znaša 252 tisoč SIT, po posamezni 
osebi pa je višina sredstev odvisna od trajanja vključitve v projekt

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo pravic vključenih brezposelnih oseb (prevozni stroški, stroški bivanja, 
nadomestilo življenjskih stroškov, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni).

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.12.2006.

Viri financiranja:

3587: ESS - Sredstva EU za ukrep 2.2.

3584: Lastna udeležba -Ukrep 2.2.ESS

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005:104.434.136,00

Leto 2006: 159.773.356,00

Leto 2007: 88.301.258,00

Število vključitev:

Leto 2005: 415

Leto 2006: 610
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Leto 2007: 330

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005:251.650,00

Leto 2006: 261.925,00

Leto 2007: 267.580,00

Naziv projekta:

RAZVOJ MREŽE NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE VKLJUČENOSTI

Namen in cilji projekta

Projekt je prioritetno namenjen pospeševanju socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin in oseb s posebnimi 
potrebami, ki se soočajo s težavami pri dostopu do trga dela in zaposlitve. Namen projekta bo dosežen s pomočjo 
podpore razvoju mreže nevladnih organizacij, ki se ukvaijajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, kakor tudi izvajanju 
integralnih programov socialne vključenosti.

Razvoj mreže nevladnih organizacij in izvajanje programov socialne vključenosti, zlasti programov, s pomočjo 
katerih bo spodbujano vključevanje v usposabljanje, izobraževanje ali zaposlitev zelo dolgotrajno brezposelnih oseb, 
oseb brez ali z nizko izobrazbo, brezposelnih invalidov, osipnikov, Romov, mentalno prizadetih, odvisnikov in 
drugih brezposelnih oseb s posebnimi potrebami, bo potekalo v obliki programa, iz katerega bodo financirani izbrani 
projekti. Cflj projekta v letu 2005 je podpreti do 10 projektov in v tem okviru v programe socialne vključenosti 
zajeti do 800 oseb s posebnimi potrebami.

Vrednost projekta:

Vrednost projekta v letu 2005 se ocenjuje na 577.715 tisoč SIT. Povprečni strošek na osebo na letnem nivoju znaša 
722 tisoč SIT, po posamezni osebi pa je višina sredstev odvisna od vrste programa, v katerega je oseba vključena ter 
od trajanja vključitve v projekt.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo storitev v podporo razvoju mreže nevladnih organizacij, stroškov 
mentorjev, učiteljev in trenerjev, pravic vključenih brezposelnih oseb (prevozni stroški, stroški bivanja, nadomestilo 
življenjskih stroškov, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni) in stroškov prilagoditve 
delovnega mesta za invalidne osebe.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.12.2007.

Viri financiranja:

3587: ESS - Sredstva EU za ukrep 2.2.

3584: Lastna udeležba -Ukrep 2.2. ESS

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 577.715.951,00

Leto 2006: 782.106.731,00

Leto 2007:264.903.774,00

Število vključitev:

Uto 2005: 800

Leto 2006: 1.020

Uto 2007: 340

Povprečni strošek na osebo:

Uto 2005: 722.145,00

Leto 2006: 766.770,00

Uto 2007: 779.130,00
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4. Planirani indikatorji

V okviru te proračunske postovke sto uvrščena 2 projekta, ki sto nekoliko med seboj različna, saj gre pri drugem za 
vzpostavljanje mreže nevladnih organizacij za pomoč pri socialni vključenosti posameznikov, medtem koje projekt 
PUM že uveljavljen program, kjer se merijo učinki s številom vključitev v program ter njegovim uspešnim 
dokončanjem - ponovna vključitev osipnikov v šolski sistem ali pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije ter 
morebitna zaposlitev.

3590 - EQUAL - lastna udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunskih postovk ESS - Sredstva EU za EQUAL in ESS - Lastna udeležba za EQUAL se vrši plačilo 
sofinanciranja razvojnih partnerstev v okviru pobude skupnosti EQUAL, ki bodo uspešna na razpisu, ki ga bo 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavilo predvidoma aprila 2004.

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

Izhodišča za sofinanciranje izbranih projektov EQUAL so opredeljena v Uredbi Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. 
junija 1999, podrobneje pa v Programu pobude skupnosti za EQUAL, ki je v pripravi na Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve. Kazalci in izračuni pravic temeljijo na rezultatih predpristopnih pogajanj z Evropsko 
komisijo. Stroški izvajanja se krijejo iz sredstev EU v višini 75% in sredstev nacionalnega sofinanciranja v deležu 
25%.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izvaja naslednji projekt:

Naziv projekta:

IZVAJANJE POBUDE SKUPNOSTI EQUAL

Namen in cilji projekta:

Pobuda skupnosti EQUAL je program Evropske skupnosti za boj proti diskriminaciji pri zaposlovanju in na trgu 
dela in se financira iz Evropskega socialnega sklada. Slovenija bo z vstopom v Evropsko unijo upravičena do 
sredstev tega programa, ki bodo predstavljala dodano vrednost predvsem programom Aktivne politike zaposlovanja 
in programom druge prioritete Enotnega programskega dokumenta, ki se nanaša na znanje, razvoj človeških virov in 
zaposlovanje. Program se bo izvajal v obliki razvojnih partnerstev, ki se bodo vzpostavila z namenom razvoja in 
izvedbe inovativnih projektov v sodelovanju s partneiji iz drugih držav članic EU. Program bo okvirno namenjen 
ciljnim skupinam, ki se soočajo s težavami in diskriminacijo na trgu dela, kot so osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, invalidne osebe, etnične in verske manjšine, osebe v postpenalnem obdobju, brezdomci, odvisniki, 
migranti, mladi, ženske in druge ciljne skupine. Pričakuje se od šest do osem integralnih projektov.

Vrednost projekta:

Skupna vrednost programa, ki se bo izvajal v programskem obdobju 2004-2006, znaša 8,534 milijona EUR.

Začetek financiranja:

Program se bo pričel izvajati januarja 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.12.2008.

Viri financiranja:

3591: EQUAL - Sredstva EU

3590: Lastna udeležba - EQUAL

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005:201.067.000,00

Leto 2006: 804.267.000,00

Leto 2007: 603.200.000,00

Število vključitev: *

Povprečni strošek na osebo: *
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* Opomba: Programski dokument za EQUAL je še v pripravi. Zato natančnega števila vključitev in povprečnega 
stroška na osebo še ni mogoče predvideti.

4. Planirani indikatorji

V okviru proračunskih postavk ESS - Sredstva EU za EQUAL in ESS - Lastna udeležba za EQUAL gre za 
indiaktorje, ki so okvirno že določeni na podlagi členov 36 in 42 Uredbe Sveta 1260/99 in v smernicah Evropske 
komisije za nadzor in evalvacijo pobude EQUAL za obdobje 2000-2006. Smernice predstavljajo temelj za natančne 
indikatorje, ki bodo predstavljeni v slovenskem Programskem dokumentu pobude skupnosti. Indikatoiji so 
razdeljeni na kvalitativne in kvantitativne in se nanašajo na posamezno prioriteto in posamezno akcijo, opredeljeno 
v programskem dokumentu. Ti indikatorji bodo pokazali, v kakšni meri je EQUAL prispeval k zmanjšanju 
diskriminacije na trgu dela. Indikatorji bodo naslednji: vpliv na transnacionalno sodelovanje; identifikacija 
inovativnih rešitev in dejavnikov, ki določajo vrsto in stopnjo inovacije; vpliv na osebe in podjetja glede na 
zaposljivost, sposobnost vključitve, enake možnosti med ženskami in moškimi, prilagodljivost, itd.

35S4 - Lastna udeležba - Ukrep 2.2. ESS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so predvsem dejavnosti, ki so povezane s pomočmi skupinam ljudi, ki so socialno 
ogrožene z vidika socialne izključenosti. Sem štejejo tako dejavnosti namenjene razvoju mreže nevladnih 
organizacij, ki se ukvarjajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, kakor tudi izvajanju integralnih programov socialne 
vključenosti brezposelnim osebam na začetku njihove ponovne vključitve na trg dela ter dejavnosti, ki se že uspešno 
izvajajo v okviru programa Projektno učenje za mlajše odrasle s katerim se želi mlade, ki so se iz različnih razlogov 
znašli izven šolskega sistema, vanj ponovno vključiti ali pripeljati do ustrezne kvalifikacije za opravljanje določenih 
poklicev.

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

V okviru te proračunske postavke so torej predvsem dejavnosti usmerjene v socialno vključenost najbolj ranljivih 
skupin ljudi. Izhodišča iz katerih izhajajo predlagani ukrepi oz. projekti so opredeljeni v posameznih dokumentih R 
Slovenije, kot tudi v dokumentih Evropske Unije. Iz dokumentov in stanja v RS izhaja, da tudi Slovenija ni imuna 
na vse večji osip iz šolskega sistema, podatki in analize pa kažejo na to, daje ponovna vključitev v družbo tem 
dražja, čim dlje od nje je že vsak posameznik. Če bi pa tu bilo moč prišteti tudi osebnostne tragedije, ki jo doživlja 
vsak posameznik s tem, koje socialno izključen, potem bi bil tak izračun naravnost zastrašujoč. Zato si mora družba 
prizadevati za vsakega posameznika, daje tvorno vključen v družbo.

Realizacija posameznih nalog je podrobneje opisana pri opisu posameznega projekta.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izvajata naslednja projekta:

Naziv projekta:

PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE

Namen in cilji projekta

Namen projekta Projektno učenje za mlajše odrasle je spodbuditi ponovno vključitev v izobraževanje ali v 
zaposlitev mladih osipnikov in drugih skupin brezposelnih oseb, ki se soočajo z različnimi socialnimi težavami. Cilj 
projekta v letu 2005 je 415 mladih osipnikov z zaključenim programom, od katerih se bo vsaj 100 vključilo v 
izobraževanje ali zaposlitev.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 104.434 tisoč SIT. Povprečni strošek na osebo na lemem nivoju znaša 252 tisoč SIT, po posamezni 
osebi pa je višina sredstev odvisna od trajanja vključitve v projekt.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo pravic vključenih brezposelnih oseb (prevozni stroški, stroški bivanja, 
nadomestilo življenjskih stroškov, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni).

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.12.2006.

Viri financiranja:
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3587: ESS - Sredstva EU za ukrep 22.

3584: Lastna udeležba -Ukrep 2.2.ESS

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005; 104.434.136,00

Leto 2006: 159.773.356,00

Leto 2007: 88.301.258,00

Število vključitev:

Leto 2005:415

Leto 2006: 610

Leto 2007: 330

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005:251.650,00

Leto 2006:261.925,00

Leto 2007:267.580,00

Naziv projekta:

RAZVOJ MREŽE NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNE VKLJUČENOSTI

Namen in cilji projekta

Projekt je prioritetno namenjen pospeševanju socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin in oseb s posebnimi 
potrebami, ki se soočajo s težavami pri dostopu do trga dela in zaposlitve. Namen projekta bo dosežen s pomočjo 
podpore razvoju mreže nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z ranljivimi ciljnimi skupinami, kakor tudi izvajanju 
integralnih programov socialne vključenosti.

Razvoj mreže nevladnih organizacij in izvajanje programov socialne vključenosti, zlasti programov, s pomočjo 
katerih bo spodbujano vključevanje v usposabljanje, izobraževanje ali zaposlitev zelo dolgotrajno brezposelnih oseb, 
oseb brez ali z nizko izobrazbo, brezposelnih invalidov, osipnikov, Romov, mentalno prizadetih, odvisnikov in 
drugih brezposelnih oseb s posebnimi potrebami, bo potekalo v obliki programa, iz katerega bodo financirani izbrani 
projekti. Cilj projekta v letu 2005 je podpreti do 10 projektov in v tem okviru v programe socialne vključenosti 
zajeti do 800 oseb s posebnimi potrebami.

Vrednost projekta:

Vrednost projekta v letu 2005 se ocenjuje na 577.715 tisoč SIT. Povprečni strošek na osebo na letnem nivoju znaša 
722 tisoč SIT, po posamezni osebi pa je višina sredstev odvisna od vrste programa, v katerega je oseba vključena ter 
od trajanja vključitve v projekt.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo storitev v podporo razvoju mreže nevladnih organizacij, stroškov 
mentoijev, učiteljev in trenerjev, pravic vključenih brezposelnih oseb (prevozni stroški, stroški bivanja, nadomestilo 
življenjskih stroškov, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni) in stroškov prilagoditve 
delovnega mesta za invalidne osebe.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja do 31.122007.

Viri financiranja:

3587: ESS - Sredstva EU za ukrep 22.

3584: Lastna udeležba -Ukrep 2.2. ESS

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 577.715.951,00
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Leto 2006: 782.106.731,00

Leto 2007: 264.903.774,00

Število vključitev:

Leto 2005: 800

Leto 2006:1.020

Leto 2007: 340

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 722.145,00

Leto 2006: 766.770,00

Leto 2007: 779.130,00

4. Planirani indikatorji

V okviru te proračunske postavke sta uvrščena 2 projekta, ki sta nekoliko med seboj različna, saj gre pri drugem za 
vzpostavljanje mreže nevladnih organizacij za pomoč pri socialni vključenosti posameznikov, medtem koje projekt 
PUM že uveljavljen program, kjer se merijo učinki s številom vključitev v program ter njegovim uspešnim 
dokončanjem - ponovna vključitev osipnikov v šolski sistem ali pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije ter 
morebitna zaposlitev.

10032607 - Kreiranje novih delovnih mest in povečanje prilagodljivosti podjetij

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za ohranitev in odpiranje novih delovnih 
mest pri delodajalcih ter za povečanje prilagodljivosti podjetij tržnim spremembam in razmeram na trgu dela. Z 
ukrepi so stimulirani delodajalci, da na odprta delovna mesta zaposlijo težje zaposljive brezposelne osebe z 
zmanjšano zaposlitveno zmožnostjo, to so dolgotrajno brezposelni, starejši, osebe brez izobrazbe, kvalifikacije ali 
delovnih izkušenj, mladi in invalidi. Podpira se podjetniški pristop s spodbujanjem samozaposlovanja; podpira se 
zaposlovanja za krajši delovni čas, ki povečuje fleksibilnost zaposlovanja. Prednostno se ukrepi določenih 
programov (lokalni zaposlitveni programi) izvajajo na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v 
Sloveniji ob upoštevanju specifičnih razmer in interesov na lokalni in regionalni ravni. Z vključevanjem ciljne 
skupine oseb v programe skladov dela ter izobraževanja in usposabljanja se poveča njihova delovna usposobljenost 
in izobrazbena struktura.

2. Pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št 5/91, 12/92,71/93,2/94, 38/94, 
80/97 - odločba US, 69/98 in 67/02),
Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur.l.RS, št. 92/01),
Program aktivne politike zaposlovanja za leto 2004,
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS št 64/2001),
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT) (Ur.l. RS št. 
110/2002),
Uredba o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh 
gospodarskim družbam v težavah (Ur.l. RS št. 18/2003)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006, 
politike zaposlovanja in ukrepov za njeno uresničevanje, ki so usklajeni z usmeritvami zaposlitvenih politik EU.

Dolgoročni cilji nacionalnega strateškega dokumenta v obdobju do leta 2006, ki se nanašajo na izvajanje 
podprograma so dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva oziroma njegove usposobljenosti; zmanjševanje 
strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih na okoli 40 % in deleža 
brezposelnih brez poklicne izobrazbe na okoli 25 %; zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja vseh mladih 
brezposelnih, ki v 6 mesecih po nastopu brezposelnosti niso našli zaposlitve, oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 
mesecev niso zaposlili; zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela; rast zaposlenosti, ki bo v poprečju v obdobju 
do leta 2006 presegla 1 % letno, ob pospešeni gospodarski rasti, kar bo omogočilo zmanjšanje stopnje 
brezposelnosti na okoli 5 % po mednarodni metodologiji oziroma registrirane stopnje brezposelnosti na okoli 8 % 
do konca leta 2006 ter nadaljnji razvoj socialnega partnerstva na področju razreševanja problema brezposelnosti in 
povečevanja zaposlovanja.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja tega podprograma se bo z odpiranjem novih delovnih mest 
dodatno zaposlilo 6.616 težje zaposljivih brezposelnih oseb, ohranjenih bo 2.000 delovnih mest oziroma zaposlitev, 
za 2.480 oseb se bo povečala njihova delovna usposobljenost in izobrazbena struktura in s tem so njihove 
zaposlitvene možnosti, za novo zaposlitev invalidov bo prilagojenih 20 delovnih mest.

3594 - Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih se bodo izvajale predvsem dejavnosti, ki 
so povezane z dvigom izobrazbene ravni zaposlenih, kot tudi s pridobitvijo ustreznih znanj in spretnosti, ki jih 
morajo zaposleni v današnjih časih vseskozi dopolnjevati, vse s ciljem ohranjanja delovnih mest oziroma v primerih 
skladov dela za povečanje zaposlitvenih možnosti presežnih delavcev, povezovanje socialnih partnerjev na 
regionalnem območju in znotraj sektorjev pri načrtovanju in izvajanju politike zaposlovanja in preprečevanje 
prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

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

Današnje razmere v svetovnem in našem gospodarstvu zahtevajo od delodajalcev neprestano spreminjanje in 
prilagajanje novim tehnološkim in drugim izzivom. Tega pa podjetja ne zmorejo brez ustrezno izobraženih in 
strokovno usposobljenih kadrov. Znanje in usposobljenost predstavljata ključni element konkurenčne prednosti 
podjetja. Od ustrezno usposobljenega in izobraženega kadra v podjetjih je namreč odvisna tudi ohranitev delovnih 
mest v podjetju.

V okviru proračunske postavke Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih so torej predvsem dejavnosti povezane z 
dvigom izobrazbene ravni zaposlenih z namenom ohranitve delovnih mest. Izhodišča iz katerih izhajajo predlagani 
ukrepi oz. projekti so današnje razmere v svetovnem in našem gospodarstvu, ki zahtevajo od delodajalcev 
neprestano spreminjanje in prilagajanje novim tehnološkim in drugim izzivom. Tega pa podjetja ne zmorejo brez 
ustrezno izobraženih in strokovno usposobljenih kadrov. Znanje in usposobljenost predstavljata ključni element 
konkurenčne prednosti podjetja. Od ustrezno usposobljenega in izobraženega kadra v podjetjih je namreč odvisna 
posledično tudi sama ohranitev delovnih mest v podjetju. Prav tako so ukrepi skladov dela pomembni zaradi 
neposrednega učinka ohranitve delovnih mest, saj je to še vedno mnogo ceneje kot sofinancirati odpiranje novih. 
Izhodišča za dvig izobrazbene ravni in ravni usposobljenosti zaposlenih so prav tako vsebovana v nekaterih 
temeljnih dokumentih Slovenije, kot tudi v dokumentih Evropske Unije oziroma nove zaposlovalne smernice.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki sta zajeta naslednja projekta:

Naziv projekta:

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH

Namen in cilji projekta:

Namen je splošno in posebno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih z namenom povečanja njihove zaposljivosti 
in dviga znanja. Cilj je izobraziti oz. usposobiti 1.000 zaposlenih.

Vrednost projekta:

Za leto 2005 se ocenjuje vrednost v višini 430.880 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 163 tisoč SIT na letnem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od vrste izobraževanja oz. usposabljanja, stroškov predavatelja oz. inštruktorja, potnih stroški, stroškov 
svetovanja, plače za delavca, ki se izobražuje, če zaposli delodajalec drugega delavca na začasno prosto delovno 
mesto. 1

Sredstva so namenjena za plačilo storitev in nadomestilo plače delodajalcu, katerega delavec se izobražuje, če 
delodajalec zaposli drugega delavca na začasno prosto delovno mesto.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004. ,

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka
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ESS sredstva

Lastna udeležba pri ESS

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005:430.880.000,00

Leto 2006: 655.370.496,00

Leto 2007:646.986.267,00

Število vključitev:

Leto 2005:2650

Leto 2006: 3950

Leto 2007: 3820

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005:162.600,00

Leto 2006:166.000,00

Leto 2007:169.370,00

Naziv projekta:

SKLADI DELA

Namen in cilji projekta:

Izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za povečanje zaposlitvenih možnosti presežnih delavcev, 
povezovanje socialnih partnerjev na regionalnem območju in znotraj sektorjev pri načrtovanju in izvajanju politike 
zaposlovanja in preprečevanje prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost Cilj je ohranitev zaposlitve 1.000 
presežnim delavcem.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost projekta 346.500 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 346 tisoč SIT na lemem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od vrednosti projekta - aktivnosti v katere se vključujejo udeleženci sklada, časa vključitve v aktivnosti in 
stroškov delovanja sklada dela.

Sredstva so namenjena za plačilo storitev neprofitnim organizacijam in plačilo subvencij za aktivnosti sklada z 
udeleženci.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka i

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 346.500.000,00

Leto 2006: 240.124.500,00

Leto 2007: 166.406.278,50

Število vključitev:

Leto 2005:1000

Leto 2006:660
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Leto 2007:436

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005:346.500,00

Leto 2006:363.825,00

Leto 2007: 382.016,25

4. Planirani indikatorji

V okviru proračunske postavke Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je ključni indikator predvsem število 
vključenih, ki so uspešno končali program, za katerega so sofinancirani.

3593 - Nadomestitev stroškov za ohranitev delovnih mest

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči delodajalcu za ohranjanje delovnih mest pri odpravi posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali 
izrednimi dogodki, pospeševanju razvoja manj razvitih območji v skladu s 1. alineo 2. odstavka 3. člena zakona o 
nadzoru državnih pomoči in prestrukturiranju podjetij. Pomoč je v osnovi namenjena pospeševanju gospodarskega 
razvoja v manj razvitih območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti.

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

Pojmi naravne in druge nesreče so opredeljeni v 2. in 3. točki 8. člena zakona o varstvu pred naravnim in drugimi 
nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994), izredni dogodek pa se šteje dogodek ali dogodki, povzročeni po nenadzorovanih 
naravnih in drugih silah, ki onemogočijo normalno poslovanje delodajalcev in s tem povzročijo zmanjšanje 
prihodkov iz poslovanja v taki meri, da ogrozi ohranitev delovnih mest in/ali ogrozi izvedbo programa 
prestrukturiranja podjetja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Naziv projekta:

NADOMESTITEV DELA STROŠKOV ZA OHRANITEV DELOVNIH MEST

Namen in cilji projekta:

Namen je ohranjanje delovnih mest s pospeševanju gospodarskega razvoja v manj razvitih območjih, odpravi 
posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki in prestrukturiranju podjetij. Cilj je ohranitev 
500 delovnih mest.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 156.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 312 tisoč SIT na lemem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od deleža dokazanega izpada dohodka delodajalca, ogroženosti delovnih mest ter od območja, v katerem 
ima delodajalec sedež v skladu z regionalno karto.

Sredstva so namenjena za nadomestilo dela plače delodajalcu, ki ohranja delovno mesto.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 156.000.000,00

Leto 2006:162.240.000,00

Leto 2007: 168.729.600,00

Število vključitev:
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Leto 2005: 500

Leto 2006: 500

Leto 2007: 500

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 312.000,00

Leto 2006: 324.480,00

Leto 2007: 337.459,20

4. Planirani indikatorji

Planirana indikatorja sta: ohranitev delovnih mest do 500 oseb, s povprečnim stroškom do 312 tisoč SIT na osebo. 
Merila uspešnosti zastavljenih ciljev sta število delodajalcev in število ohranjenih delovnih mest oz. število 
ohranjenih zaposlitev

8674 - Pomoč pri samozaposlovanju

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost iz te proračunske postavke predstavlja spodbujanje samozaposlovanja različnih ciljnih skupin in novih 
oblik dela. Projekt je prilagojen stanju na trgu dela tako, da s promocijo, motiviranjem, izobraževanjem, 
usposabljanjem in finančnimi spodbudami spodbuja samozaposlovanje. Omogoča tudi višje spodbude za 
samozaposlovanje invalidov, presežnih delavcev in za samozaposlovanje v območjih z nadpovprečno stopnjo 
brezposelnosti.

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

Izhodišča pravic porabe temeljijo na stanju trga dela, pospeševanju podjetništva, podjetniške miselnosti in 
gospodarskega razvoja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izvaja naslednji projekt:

Naziv projekta:

SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA

Namen in cilji projekta:

Namen je razreševanje brezposelnosti informiranjem, izobraževanjem in usposabljanjem kot pomoč pri 
samozaposlitvi in samozaposlitev. Cilj je 1.800 samozaposlitev.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 1.160.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 644 tisoč SIT na letnem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od ciljne skupine, od vključitve v programe usposabljanja in izobraževanja kot priprave na samozaposlitev 
ter regionalnega vidika.

Sredstva so namenjena za plačilo storitev pomoči pri samozaposlitvi in za sofinanciranje stroškov spodbujanja 
podjetništva.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja;

Proračunska postavka

ESS sredstva

ESS lastna udeležba

Dinamika financiranja:

poročevalec, št. 83/IX 3242 13. oktober2003



Vrednost programa:

Leto 2005: 1.160.000.000,00

Leto 2006:1.229.400.000,00

Leto 2007: 1.302.952.034,00

Število vključitev:

Leto 2005:1800

Leto 2006: 1840

Leto 2007:1881

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 644.000,00

Leto 2006:668.000,00

Leto 2007: 692.732,00

4. Planirani indikatorji

Planirana indikatorja sta: samozaposlitev 1.800 oseb in povprečni strošek na samozaposlitev 644 tisoč SIT.

3595 - Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje težje 
zaposljivih oseb

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost iz te proračunske postavke predstavlja izvajanje projektov, ki so prilagojeni stanju na trgu dela tako, da z 
izobraževanjem, usposabljanjem, izenačevanjem možnosti zaposlovanja, razvojem novih oblik dela, spodbujanjem 
delodajalcev k zaposlovanju ciljnih skupin, k odpiranju in prilagoditvi novih delovnih mest, preprečujemo 
dolgotrajno brezposelnost in prehod presežnih delavcev v odprto brezposelnost ter spodbujamo čim hitrejšo 
ponovno vključitev oseb v zaposlitev. Nekateri projekti omogočajo višje sofinanciranje v območjih z nadpovprečno 
stopnjo brezposelnosti

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

Izhodišča pravic porabe temeljijo na stanju trga dela predvsem visokega deleža brezposelnosti težje zaposljivih oseb 
in invalidov ter presežnih delavcev, ki so posledica prestrukturiranja podjetij.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izvajajo naslednji projekti:

Naziv projekta:

PROGRAMI ZAPOSLOVANJA, NAMENJENI POTENCIALNO PRESEŽNIM IN PRESEŽNIM DELAVCEM 
TER DELODAJALCEM IZ TEKSTILNE DEJAVNOSTI IN DRUGIH SEKTORJEV V PRESTRUKTURIRANJU

Namen in cilji projekta:

Namen je preprečevanje prehoda presežnih delavcev iz tekstilne in drugih sektoijev v odprto brezposelnost in 
njihovo ponovno zaposlitev ali vključitev v izobraževanje in usposabljanje. Cilj je s pomočjo prezaposlitev 1.000 
oseb.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 1.250.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 1250 tisoč SIT na letnem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od projekta v katerega se oseba vključi.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:
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Proračunska postavka

Dinamika financiranja:

Vrednost programa;

Leto 2005:1.250.000.000,00

Leto 2006:1.302.000.000,00

Leto 2007:1.356.163.200,00

Število vključitev:

Leto 2005: 1000

Leto 2006:1000

Leto 2007: 1000

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 1250.000,00

Leto 2006: 1302.000,00

Leto 2007: 1.356.163,20

Naziv projekta:

NADOMESTITEV DELA PLAČE TEŽJE ZAPOSLJIVI BREZPOSELNI OSEBI - SUBVENCIJA V 
ENKRATNEM ZNESKU

Namen in cilji projekta:

Namen je spodbujanje zaposlovanja in izenačevanje možnosti zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb v 
podjetjih in pri drugih delodajalcih. Cilj je zaposliti 2.030 oseb z nadomestitvijo dela plače.

Vrednost projekta;

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost projekta 2.522.652 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 1243 tisoč SIT na letnem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od ciljne skupine in dobe zaposlitve.

Celotne obseg sredstev je namenjen za nadomestitev dela plače delodajalcu, ki bo osebo zaposlil.

Začetek financiranja:

Trajekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

Dinamika financiranja:

Vrednost programa

Leto 2005:2.522.652.454,00

Leto 2006:2.257.912.022,29

Leto 2007:2.157.954.159,00

Število vključitev:

Leto 2005:2030

Leto 2006: 1780

Leto 2007: 1670

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 1243.000,00
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Leto 2006: 1.268.500,00

Leto 2007: 1292.190,00

Naziv projekta:

LOKALNI ZAPOSLITVENI PROGRAMI

Namen in cilji projekta:

Namen je odpiranja novih delovnih mest in spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb na 
področju storitev, sociale, ekologije in drugih področjih ter razvoj novih oblik dela, kot so kooperative, delo na 
daljavo, delo na domu in podobno na območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti. Cilj je 1.030 zaposlitev v 
okviru na novo kreiranih lokalnih zaposlitvenih programov.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 1.572.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo in odprto novo delovno mesto je 1.526 tisoč SIT na lemem nivoju, po 
posamezni osebi pa je višina sredstev odvisna od dobe zaposlitve in stroškov odpiranja novega delovnega mesta.

Celome obseg sredstev je namenjen pokrivanju stroškov odprtja novega delovnega mesta in nadomestitvi plače 
delodajalcu, ki bo osebo zaposlil.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

ESS sredstva

Lastna udeležba pri ESS

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 1.572.000.000,00

Leto 2006: 1.965.283.000,00

Leto 2007: 2.515.051.625,00

Število vključitev:

Leto 2005:1030

Leto 2006: 1260

Leto 2007: 1580

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 1.526.215,00

Leto 2006:1.559.750,00

Leto 2007: 1.591.805,00

Naziv projekta:

POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS

Namen in cilji projekta:

Namen je spodbujanje delovne aktivnosti težje zaposljivih brezposelnih oseb v obliki zaposlitve za krajši delovni 
čas, strokovno spremljanje njihove aktivnosti, spodbujanje njihovega prehajanja v zaposlitev v polni delovni čas ali 
samozaposlitev. Cilj je zaposliti 340 oseb za krajši delovni čas z nadomestitvijo dela plače.

Vrednost projekta:
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Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost projekta 78.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 229 tisoč SIT na letnem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od delovnega časa, dobe zaposlitve in ciljne skupine.

Celotni obseg sredstev je namenjen za nadomestitev dela plače delodajalcu, ki bo osebo zaposliL

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 78.000.000,00

Leto 2006: 83.460.000,00

Leto 2007: 89.302.200,00

Število vključitev:

Leto 2005: 340

Leto 2006: 356

Leto 2007: 373

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 229.000,00

Leto 2006: 234.000,00

Leto 2007: 239.500,00

Naziv projekta:

POVRAČILA PRISPEVKOV DELODAJALCEM

Namen in cilji projekta:

Namen je odpiranje novih delovnih mest in spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb predvsem težje zaposljivih 
(tudi samozaposleni) pri delodajalcih, predvsem v majhnih in srednje velikih podjetjih. Cilj je ohraniti zaposlitev 
500 oseb z povračilom prispevkov delodajalcem za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za porodniško varstvo, 
obvezno zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer brezposelnosti.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in je vrednost določena na podlagi že sklenjenih praviloma triletnih 
pogodb. Od leta 2003 ni novih vključitev v projekt. Za leto 2005 je vrednost projekta 50.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 100 tisoč SIT na lemem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od ciljne skupine, stalnega prebivališča zaposlenega, števila zaposlenih pri delodajalcu.

Celome obseg sredstev je namenjen povračilu prispevkov delodajalcu, ki bo osebo zaposlil.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2005.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

Dinamika financiranja:
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Vrednost programa:

Leto 2005:50.000.000,00

Število vključitev: 500

Povprečni strošek na osebo: 100.000,00

Naziv projekta:

SOFINANCIRANJE PRILAGODITEV DELOVNIH MEST ZA BREZPOSELNE INVALIDE

Namen in cilji projekta:

Namen je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih invalidov, izenačevanje zaposlitvenih možnosti in pomoč 
delodajalcu pri prilagoditvi delovnih mest za invalide. Cilj je prilagoditev 20 delovnih mest.

Vrednost projekta:

Ocenjena vrednost projekta je 22.000 tisoč SIT in se določa za posamezno leto.

Povprečni strošek na prilagojeno delovno mesto je 1.100 tisoč SIT, po posamezni osebi pa je višina sredstev odvisna 
od dejanskih stroškov izvedbe programskih, tehnoloških in organizacijskih rešitev na delovnem mestu in delovnem 
okolju, ki omogočajo invalidu enakopravno in kvalitetno vključevanje v delovni proces

Celotna sredstva so namenjena subvencioniranju prilagoditve delovnega mesta invalidni osebi.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 22.000.000,00

Leto 2006: 23.047.619,05

Leto 2007:24.145.124,72

Število vključitev:

Leto 2005:20

Leto 2006:20

Leto 2007:20

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 1.100.000,00

Leto 2006:1.152.380,00

Leto 2007: 1.207.256,24

4. Planirani indikatorji

Planirani indikatoiji na nivoju postavke so: zaposlitev 4.720 oseb, od tega je bilo 500 zaposlenih že v preteklem 
obdobju a se doba sofinanciranja še ni iztekla, in prilagoditev 20 delovnih mest invalidom.

3592 - ZPRPGDT - izvajanje zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje GD v 
težavah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč delodajalcu pri reševanju in prestrukturiranju podjetij omogoča izvedbo nujnih nalog pri reševanju družb za 
izvajanje ukrepov ohranitve delovnih mest, za izobraževanje in za usposabljanje zaposlenih. Namen pomoči je 
pospeševanje gospodarskega razvoja s prestrukturiranjem podjetij v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT), Ur.l.RS št. 110/2002 in Uredbo o kazalnikih, vsebini 
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programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah 
(Ur.LRS, št 18/2003).

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

Pomoč za izvajanje ukrepov kadrovskega prestrukturiranja se dodeli delodajalcem - gospodarskim družbam v 
skladu z merili, ki jih določa 21- čl. ZPRPGDT. Izplačilo v enkratnem znesku v višini do 3 minimalne mesečne 
plače z zavezo, da se ohrani število zaposlenih v času dodelitve pomoči, za obdobje najmanj 1 leta je opredeljeno s 
Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.LRS, št 64/2001, 31/2003).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Naziv projekta:

OHRANITEV DELOVNIH MEST PO ZPRPGDT

Namen in cilji projekta:

Namen je pospeševanje gospodarskega razvoja s prestrukturiranjem podjetij kot pomoč delodajalcem za izvedbo 
nujnih nalog pri reševanju družb za izvajanje ukrepov kadrovskega prestrukturiranja v sklopu reševanja in 
prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah. V skladu Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Ur.l. RS, št. 110/2002) je pomoč je namenjena ohranitvi delovnih mest, 
izobraževanju in usposabljanju. Cilj je vključitev 870 oseb.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 268.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 312 tisoč SIT na lemem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od deleža dokazanega izpada dohodka delodajalca, ogroženosti delovnih mest ter od območja, v katerem 
ima delodajalec sedež v skladu z regionalno karto.

Sredstva so namenjena za nadomestilo dela plače delodajalcu, ki ohranja delovno mesto.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 268.000.000,00

Leto 2006: 359.120.000,00

Leto 2007: 481.220.800,00

Število vključitev:

Leto 2005: 870

Leto 2006:1140

Leto 2007:1500

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 308.000,00

Leto 2006; 315.000,00

Leto 2007: 320.814,00

4. Planirani indikatorji

Planirana indikatorja sta: vključitev 1.000 do 1.500 oseb s povprečnim stroškom do 315 tisoč SIT na osebo. Merila 
uspešnosti zastavljenih ciljev so število delodajalcev, ki so prejeli pomoč za kadrovsko prestrukturiranje, število 
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ohranjenih delovnih mest oz. število ohranjenih zaposlitev, število delavcev, vključenih v programe izobraževanja in 
število delavcev, vključenih v programe usposabljanja.

3648 - ESS - sredstva EU za ukrep 2.4.

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost iz te proračunske postavke predstavlja spodbujanje samozaposlovanja različnih ciljnih skupin in novih 
oblik dela. Projekt je prilagojen stanju na trgu dela tako, da s promocijo, motiviranjem, izobraževanjem, 
usposabljanjem in finančnimi spodbudami spodbuja samozaposlovanje. Omogoča tudi višje spodbude za 
samozaposlovanje invalidov, presežnih delavcev in za samozaposlovanje v območjih z nadpovprečno stopnjo 
brezposelnosti.

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

Izhodišča pravic porabe temeljijo na stanju trga dela, pospeševanju podjetništva, podjetniške miselnosti in 
gospodarskega razvoja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izvaja naslednji projekt:

Naziv projekta:

SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA

Namen in cilji projekta:

Namen je razreševanje brezposelnosti informiranjem, izobraževanjem in usposabljanjem kot pomoč pri 
samozaposlitvi in samozaposlitev. Cilj je 1.800 samozaposlitev. •

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 1.160.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 644 tisoč SIT na letnem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od ciljne skupine, od vključitve v programe usposabljanja in izobraževanja kot priprave na samozaposlitev 
ter regionalnega vidika.

Sredstva so namenjena za plačilo storitev pomoči pri samozaposlitvi in za sofinanciranje stroškov spodbujanja 
podjetništva.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

ESS sredstva

ESS lastna udeležba

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 1.160.000.000,00

Leto 2006: 1229.400.000,00

Leto 2007: 1.302.952.034,00

Število vključitev:

Leto 2005: 1800

Leto 2006: 1840

Leto 2007: 1881

Povprečni strošek na osebo:
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Leto 2005:644.000,00

Leto 2006: 668.000,00

Leto 2007:692.732,00

4. Planirani indikatorji

Planirana indikatorja sta: samozaposlitev 1.800 oseb in povprečni strošek na samozaposlitev 644 tisoč SIT.

3647 - Lastna udeležba - Ukrep 2.4.ESS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost iz te proračunske postavke predstavlja spodbujanje samozaposlovanja različnih ciljnih skupin in novih 
oblik dela. Projekt je prilagojen stanju na trgu dela tako, da s promocijo, motiviranjem, izobraževanjem, 
usposabljanjem in finančnimi spodbudami spodbuja samozaposlovanje. Omogoča tudi višje spodbude za 
samozaposlovanje invalidov, presežnih delavcev in za samozaposlovanje v območjih z nadpovprečno stopnjo 
brezposelnosti.

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

Izhodišča pravic porabe temeljijo na stanju trga dela, pospeševanju podjetništva, podjetniške miselnosti in 
gospodarskega razvoja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izvaja naslednji projekt

Naziv projekta;

SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA

Namen in cilji projekta:

Namen je razreševanje brezposelnosti informiranjem, izobraževanjem in usposabljanjem kot pomoč pri 
samozaposlitvi in samozaposlitev. Cilj je 1.800 samozaposlitev.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 1.160.000 tisoč SIT.

Povprečni strošek na vključeno osebo je 644 tisoč SIT na letnem nivoju, po posamezni osebi pa je višina sredstev 
odvisna od ciljne skupine, od vključitve v programe usposabljanja in izobraževanja kot priprave na samozaposlitev 
ter regionalnega vidika.

Sredstva so namenjena za plačilo storitev pomoči pri samozaposlitvi in za sofinanciranje stroškov spodbujanja 
podjetništva.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004.

Konec financiranja:

Ocenjuje se, da se bo projekt izvajal do konca leta 2007.

Viri financiranja:

Proračunska postavka

ESS sredstva

ESS lastna udeležba

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 1.160.000.000,00

Leto 2006:1.229.400.000,00

Leto 2007:1.302.952.034,00

Število vključitev:

Leto 2005:1800

poročevalec, št. 83/IX 3250 13. oktober2003



Leto 2006:1840

Leto 2007:1881

Povprečni strošek na osebo:

Leto 2005: 644.000,00

Leto 2006: 668.000,00

Leto 2007: 692.732,00

4. Planirani indikatorji

Planirana indikatorja sta: samozaposlitev 1.800 oseb in povprečni strošek na samozaposlitev 644 tisoč SIT.

18022601 - Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine 

1. Opis podprograma

Zagotavljanje potrebnih sredstev za delo Komisije Vlade RS za reševanje prikritih grobišč.

2. Pravne podlage

Zakon o vojnih grobiščih (Ur.l.RS, št. 65/03);

Sklep Vlade Republike Slovenije št 117-66/2001 z dne 21.6.2001 o ustanovitvi Komisije Vlade RS za reševanje 
vprašanj prikritih grobišč.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje potrebnih za sredstev za tekoče delovanje komisije v naslednjih letih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Predlagana sredstva so potrebna za nujne strokovno-administrativne storitve za delo komisije.

2200 - Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vlada Republike Slovenije je na 33. seji, dne 21.6.2001, sprejela sklep o ustanovitvi, nalogah in članstvu Komisije 
Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč.

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

Izhodišče so potrebna sredstva za tekoče delovanje komisije (pisarniški material, sejnine pomi stroški ) in nujne 
strokovno - administrativne storitve za to komisijo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

4. Planirani indikatorji

Planirane so seje Vladne komisije za leto 2005.

18022602 - Ohranjanje, obnova in gradnja spomenikov 

1. Opis podprograma

Podprogram pomeni vzdrževanje in obnovo vojnih grobišč in obeležij ter izgradnjo spomenikov in obeležij žrtvam 
vojn.

2. Pravne podlage

Zakon o vojnih grobiščih (Ur.l.RS, št.65/03);

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Italijanske Republike o urejanju vojnih 
grobišč (Ur.l.RS, štlO/97);

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Zvezne Republike Nemčije o vojnih 
grobovih (Ur.LRS, št 6/99);

Sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč (Sklep 
Vlade RS štl 17-66/2001 z dne 21.6.2001).
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj na področju urejanja in vzdrževanja vojaških grobišč v Sloveniji in v tujini je predvsem zagotovitev 
njihovega obstoja z rednim vzdrževanjem, saniranjem nastalih poškodb z intervencijskimi posegi in njihova prenova 
za zagotovitev njihove primerne predstavitve v prostoru in času v skladu z obveznostmi države, ki izhajajo iz 
mednarodnega humanitarnega prava in meddržavnih sporazumov ter veljavne zakonodaje na tem področju

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Vzdrževanje in obnova vojnih grobišč in obeležij ter izgradnjo spomenikov in obeležij žrtvam vojn v skladu letnim 
programom varstva vojnih grobišč (21. člen Zakona o vojnih grobiščih).

2202 - Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in tujini

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za oblikovanje te postavke je v Zakonu o vojnih grobiščih.Vsebinsko ta proračunska postavka 
pomeni pokrivanje stroškov za prenovo in obnovo vojnih grobišč v Republiki Sloveniji in tujini.

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

Investicijsko vzdrževanje se vsako leto odvija po programu Ministrstva, ki je oblikovan v soglasju in s pomočjo 
lokalnih skupnosti, oz. občin.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva v letu 2004 naj bi porabili za obnovo nekaterih vojaških pokopališč iz prve svetovne vojne v 
občinah Ptuj in Bohinjska Bistrica.

6661 - Grobišča - Teharje, Kočevski Rog, Tezno pri Mariboru in druga tovrstna 
grobišča

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za porabo teh sredstev so sklepi Vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Ministrstvo 
načrtuje iz predvidenih sredstev dokončno urediti ožje območje spominskega Parka Teharje, dokončati gradnjo 
kapelice v Kočevskem Rogu, postaviti spominska znamenja na zamolčanih grobiščih in omogočiti postavitev 
osrednjega spomenika vsem žrtvam vseh vojn na Slovenskem.

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

Izhodišča so letni plani del v skladu z odločitvami Vladne komisije za razreševanje vprašanj povezanih z 
zamolčanimi grobišči.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva se porabijo po pogodbah za izvedbo posameznih projektov po izvedbi javnega razpisa za dokončno 
ureditev ožjega območja spominskega Parka Teharje, za dokončanje gradnje kapelice v Kočevskem Rogu in za 
postavitev nekaj spominskih znamenja na zamolčanih grobiščih. Nadzor nad izvajanjem del pa izvaja služba za 
investicije pri Ministrstvu.

4. Planirani indikatorji

Na tej postavki planiramo sredstva, novi Zakon o vojnih grobiščih nam je prenesel obveznosti na Ministrstvo. 
Zavedati se moramo, da dosedanje raziskave prikritih grobišč kažejo, da bo teh grobišč več sto, ki bodo potrebna 
urejanja.

1415 - Projekt "Posočje-POT MIRU”

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlago za sofinanciranje projekta je Sklep Vlade RS št. 634-06/2000-2 z dne 21.09.2000.

Sredstva so namenjena obnovi in adaptaciji vojaških objektov in ostankov Soške fronte na območju Posočja. 
Sredstva vsako leto prenakažemo Mednarodni fundaciji »Posočje-Poti miru«.

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

Izhodišče je vsakoletni plan del, ki ga pripravi Fundacija za » Posočje - Pot miru«.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekte pripravlja Fundacija za » Posočje - pot miru« na podlagi 10 letnega plana.
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4. Planirani indikatorji

Sredstva so bila določena v sklepu Vlade RS in se ne morejo spreminjati.

1404 - Spominska obeležja iz vojne za Slovenijo 1991

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za porabo sredstev izvira iz Zakona o vojnih veteranih in iz njihovega programa.

Sredstva se porabijo obnovo spominskih obeležij vojne za Slovenijo po vsej državi.

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

Upoštevan je limit Vlade RS , kije bil sprejet na proračunski seji dne 21.7.2003

za glavni program v katerega je uvrščena ta postavka, ter predvideni stroški materiala in storitev, ki bodo potrebni 
za predvideno izvajanje vzdrževanja in obnovo spominskih obeležij

vojne za Slovenijo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekte pripravlja Zveza veteranov vojne za Slovenijo.

4. Planirani indikatorji

Predvideni stroški materiala in storitev, ki bodo potrebni za vzdrževanje in obnovo posameznega spominskega 
obeležja.

7197 - Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlago za porabo teh sredstev predstavlja Zakon o vojnih grobiščih, ki je stopil v veljavo 19.7.2003. Pri tem gre 
predvsem za redna in intervencijska vzdrževalna dela na vojnih grobiščih v Sloveniji.

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

Izhodišče je lemi plan rednih in intervencijskih vzdrževalnih del, pokritje računov stroškov urejanja skupnih površin 
in plan komemorativnih slovesnosti ob Dnevu spomina na mrtve v Sloveniji.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti rednega vzdrževanja obsegajo redno lemo najmanj štirikratno košnjo trave, grabljenje listja obrezovanje 
grmičevja, čiščenje površin nagrobnih kamnov ali križev, spomenikov in spominskih znamenj ter ostalih kamnitih 
ali betonskih površin. Intervencijsko vzdrževanje obsega popravilo poškodb na zidovih ali objektih na vojaških 
pokopališčih in grobiščih, ki jih povzroči vandalizem, vreme ali drevje. Zajemajo plačila stroškov urejanja skupnih 
površin na avstrijskem, italijanskem in nemškem vojaškem pokopališču na Žalah ter stroškov komemorativnih 
slovesnosti ob Dnevu spomina na mrtve v Sloveniji.

4. Planirani indikatorji

Planirana so sredstva za redno in intervencijsko vzdrževanje po novem Zakonu o vojnih grobiščih in plan del z 
novimi 3880 pokopališči , grobišči, kostnicami in grobovi borcev NOV, za katera so do sedaj skrbele lokalne 
skupnosti. Vzdrževalna dela se oddajajo po pogodbah , ki jih sklenemo v skladu z Zakonom o javnih naročilih s 
sodelovanjem Upravnih enot na posameznih območjih. Izvedbo del nadzirajo Upravne enote in sektor za vojna 
grobišča ministrstva.

7198 - Vzdrževanje grobov v tujini

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva so potrebna za vzdrževanje grobov in grobišč tujini (Avstriji, Italiji, na Hrvaškem itd.), 
pomemben in nepogrešljiv del sredstev pa je namenjen komemorativnim slovesnostim s polaganjem vencev na teh 
grobiščih.

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

Izhodišča so plani in programi del in komemorativnih slovesnosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Program izvedbe komemorativnih slovesnosti se izvede po posebnem vsakoletnem programu komemorativnih 
slovesniosti ob Dnevu spomina na mrtve v tujini (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška itd).
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4. Planirani indikatoiji

Sprejetje novega Zakona o vojnih grobiščih nam nalaga dodatne obveznosti.

8924 - Intervencijsko vzdrlevanje - Dutovlje - donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlago predstavlja Zakon o vojnih grobiščih ( Ur.LRS št. 65/03)

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

Izhodišče je vsakoletni plan del rednega in intervencijskega vzdrževanja vojnih grobišč iz

I. svetovne vojne v Republiki Sloveniji

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

To so letni projekti rednega in intervencijskega vzdrževanja vojnh grobišč iz I. svetovne

vojne v republiki Sloveniji.

4. Planirani indikatorji

Predvidene letne rasti cen po projekciji za Pripravo

Sprememb proračuna za leto 2004 in Predloga proračuna za leto 2005

18042601 - Programi veteranskih organizacij

1. Opis podprograma

Ministrstvo v okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam z enajstimi društvi in organizacijami vojnih 
invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, ki jim je bil podeljen status društva v javnem interesu, 
vsakoletno sklepa pogodbe o sofinanciranju njihovih programov in dejavnosti, ki so splošnega družbenega pomena 
in presegajo interese članstva.

2. Pravne podlage

Zakon o vojnih invalidih (Ur.LRS, št.63/95,19/97 in 75/97);

Zakon o vojnih veteranih (Ur.LRS, št.63/95 in 108/99);

Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l RS, št.63/95,8/96,44/96,70/97,43/99, 28/00,1/01,64/01,110/02 in 18/03);

Zakon o društvih (Ur.LRS, št. 60/95 in 89/99);

Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov in vojnih 
grobišč (Ur.LRS, št. 68/96);

Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih invalidov (Ur.LRS, 
št. 89/98);

Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju žrtev vojnega nasilja 
(Ur.LRS, št 89/98);

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj na področju proračunskih transferjev neprofitnim organizacijam in ustanovam, v okviru katerega 
ministrstvo sofinancira društva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, je v izvajanju programov 
dela in dejavnosti društev, ki jim je podeljen status društva, ki delujejo v javnem interesu. Društva namreč poleg 
dejavnosti, ki so v izključnem ali specifičnem interesu svojega članstva, izvajajo tudi dejavnosti in programe, ki so 
širšega in splošnega pomena za ohranjanje in razvijanje zgodovinskih izročil, tradicij uporništva ter boja za svobodo 
in osamosvojitev slovenskega naroda, vzdrževanje in obnavljanje spominskih obeležij ter grobov in grobišč padlih, 
organiziranje spominskih svečanosti, delovanje za mir, varnost in demokracijo, delovanje v mednarodnih 
organizacijah ter razvijanje informativne in publicistične dejavnosti na tem področju. Izvajanje omenjenih 
dejavnosti in programov je tudi v neposrednem interesu države, saj bi v nasprotnem primeru te dejavnosti država 
morala izvajati sama oziroma po drugih državnih organih in ustanovah, zato je primemo in potrebno.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje potrebnih proračunskih sredstev za sofinanciranje izvajanja letnih in posebnih programov društev 
vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja, ki jim je ministrstvo podelilo status društva, ki deluje v 
javnem interesu.

poročevalec, št. 83/IX 3254 13. oktober2003



4542 - Društvo TIGR

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za dodelitev sredstev je vsakoletna pogodba za izvedbo programa društva, ki ima status društva, delujočega 
v javnem interesu, v skladu z Zakonom o društvih.

Predlagana sredstva bo društvo porabilo za spominska obeležja, publicistično dejavnost, zbiranje in urejanje 
zgodovinskega gradiva in pričevanj,izdajanje monografij, izdajanje glasila »Primorski rodoljub« in splošno 
društveno dejavnost (organizacija srečanj članov, organizacija proslav in komemorativnih slovesnosti, 
administrativne stroške in drugo ).

Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja Ministrstvo.

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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga sprememb Proračuna za leto 2004 sprejet na proračunski seji 
Vlade dne 21.7.2003 ter v okviru tega predvidena rast stroškov za namene porabe , ki se bodo lemo financirali iz 
te proračunske postavke.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te PP ni projektov ampak se dejavnost financira na podlagi vsakoletnega programa Društva.

4. Planirani indikatoiji

Predvidene rasti stroškov za namene izvajanja programa v okviru limitiranih sredstev.

1434 - Društvo za ureditev zamolčanih grobov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za financiranje je pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu.

Sredstva te postavke so namenjena urejanju spominskih znamenj in spomenikov žrtvam zamolčanih grobov, po 
pridobitvi ustreznih soglasij in dovoljenj pristojnih organov v Upravnih enotah, oz. v občinah.

Sredstva se dodelijo po vsakoletni pogodbi le, če se porabijo v skladu s pozitivnimi predpisi.

Nadzor nad namensko in zakonito porabo sredstev izvaja Ministrstvo.

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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga sprememb Proračuna za leto 2004 sprejet na proračunski seji 
Vlade dne 21.7.2003 ter v okviru tega predvidena rast stroškov za namene porabe , ki se bodo lemo financirali iz 
te proračunske postavke.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te PP ni projektov ampak se dejavnost financira na podlagi programa.

4. Planirani indikatorji

Predvidene rasti stroškov za namene izvajanja programa v okviru limitiranih sredstev.

6181 - Združenje SEVER

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za predlagani obseg sredstev v tej postavki je enaka kot pri predhodni postavki te 
obrazložitve .Predlagana višina sredstev predstavlja sredstva za izvajanje delnega sofinanciranja dejavnosti 
Združenja oz. letnega programa, za delovanje območnih društev, za mednarodno sodelovanje in za pokrivanje 
stroškov prireditev in spominskih svečanosti.

Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja Ministrstvo.

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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga sprememb Proračuna za leto 2004 sprejet na proračunski seji 
Vlade dne 21.7.2003 ter v okviru tega predvidena rast stroškov za namene porabe , ki se bodo lemo financirali iz 
te proračunske postavke.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te PP ni projektov ampak se dejavnost financira na podlagi vsakoletnega programa Združenja.
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4. Planirani indikatorji

Predvidene rasti stroškov za namene izvajanja programa v okviru limitiranih sredstev.

1416 - Združenje žrtev okupatorjev 1941-1945 Kranj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za sofinanciranje Združenja je Zakon o društvih in Zakon o žrtvah vojnega nasilja.

Združenje ima status društva, ki deluje v javnem interesu v skladu z Zakonom o društvih.

Podlaga za porabo sredstev je vsakoletni program Združenja.

Združenje si prizadeva, da bi žrtve naci-fašizma dobile pravično odškodnino. Izhajajoč iz te osnovne opredelitve, 
namena in ciljev ustanovitve združenja, le-to svoje delovanje snuje na naslednjih nalogah: zbiranje podatkov za 
oblikovanje zahtevkov žrtev okupatoijev, pridobivanje originalnih dokumentov in verodostojne domače 
dokumentacije, povezovanje in sodelovanje vseh obstoječih organizacij preganjanih žrtev okupatoijev, navezovanje 
stikov s sorodnimi organizacijami in institucijami v Evropi in aktivnosti za izplačilo pravične odškodnine žrtvam na 
mednarodnem področju. Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja Ministrstvo.

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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga sprememb Proračuna za leto 2004 sprejet na proračunski seji 
Vlade dne 21.7.2003 ter v okviru tega predvidena rast stroškov za namene porabe , ki se lemo financirajo iz te 
proračunske postavke.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te PP ni projektov ampak se dejavnost financira na podlagi vsakoletnega programa Združenja.

4. Planirani indikatorji

Predvidene rasti stroškov za namene izvajanja programa v okviru limitiranih sredstev.

4124 - Zveza druStev invalidov vojn Slovenije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za sofinanciranje Zveze je Zakon o vojnih invalidih ( Ur.l.št.63/95,19/97 in pop. 21/97 ter 75/97), Hkrati pa 
ima organizacija status društva, ki deluje v javnem interesu, kar je dodatna podlaga upravičenosti do sofinanciranja 
iz proračunskih sredstev.

Predlagana sredstva vključujejo sofinanciranje delovanja zveze predvsem na področjih mednarodnega sodelovanja z 
nacionalnimi organizacijami invalidov vojn, usklajevanja njihovih programov varstva invalidov, sodelovanja pri 
ustanovitvi Evropske zveze invalidov vojn, udeležbe na sejmih tehničnih in ortopedskih pripomočkov za invalide in 
seznanjanje invalidskih organizacij z novostmi na tem področju.

Sredstva se dodelijo na podlagi vsakoletne pogodbe in programa Zveze.

Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja Ministrstvo.

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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga sprememb Proračuna za leto 2004 sprejet na proračunski seji 
Vlade dne 21.7.2003 ter v okviru tega predvidena rast stroškov za namene porabe , ki se bodo lemo financirali iz 
te proračunske postavke.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te PP ni projektov ampak se dejavnost financira na podlagi vsakoletnega programa Zveze.

4. Planirani indikatorji

Predvidene rasti stroškov za namene izvajanja programa v okviru limitiranih sredstev.

6847 - Zveza druStev izgnancev Slovenije 1941-1945

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za sofinanciranje je Zakon o žrtvah vojnega nasilja ( Ur.l.RS št. 63/95,

8/96, 44/96, 70/97, 43/99, 28/00 in zadnja sprememba z dne 17.7.2001 ).Društvo izgnancev Slovenije povezuje 84 
področnih Društev, del sredstev pa dodeli tudi Zvezi izgnancev Koroških Slovencev.
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Iz te postavke se bo sofinanciralo delo organov Društva, organizacijo in izvedbo letne konference in dejavnost 
društva: izdajanje Vestnika, zbiranje in urejanje ter publiciranje dokumentacije, povezane z izgnanstvom, pomoč pri 
uresničevanju pravic članov iz naslova Zakona o žrtvah vojnega nasilja in Zakona o skladu za poplačilo vojnega in 
povojnega nasilja. Društvo zbira in ureja tudi muzejsko gradivo, ki ga je moč videti v muzeju gradu v Brestanici. 
Društvo sodeluje pri postavitvah številnih spominskih obeležij, predvsem v izgnanstvu usmrčenih in umrlih 
Slovencev, doma in v tujini, hkrati pa pomaga področnim društvom pri organizaciji spominskih svečanosti v 
nemških taboriščih.

Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja Ministrstvo.

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

Okvirni načrt dela in predlog okvirnega finančnega načrta porabe sredstev tega društva.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te PP ni projektov ampak se dejavnost financira na podlagi vsakoletnega načrta dela Društva.

4. Planirani indikatorji

Predvidene rasti stroškov za namene izvajanja načrta dela Društva.

6846 - Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za sofinanciranje Zveze je Zakon o žrtvah vojnega nasilja ( Ur.l.RS št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 
43/99,28/00 in zadnje spremembe z dne 17.7.2001 ).

V okviru te postavke se planirajo sredstva za pokrivanje stroškov, nastalih pri opravljanju nalog opredeljenih v 
Statutu, v programu dela ter v finančnem načrtu Zveze društev za leto 2002 in stroškovniku poslovanja zveze 
društev ( izdajanje Biltena in drugih edicij ).

Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja Ministrstvo.

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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga sprememb Proračuna za leto 2004 sprejet na proračunski seji 
Vlade dne 21.7.2003 ter v okviru tega predvidena rast stroškov za namene porabe , ki se bodo lemo financirali iz 
te proračunske postavke.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te PP ni projektov ampak se dejavnost financira na podlagi vsakoletnega programa Zveze.

4. Planirani indikatorji

Predvidene rasti stroškov za namene izvajanja programa v okviru limitiranih sredstev.

7874 - Zveza društev vojnih invalidov Slovenije in zveze vojnih invalidov v zamejstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za sofinanciranje Zveze je Zakon o vojnih invalidih Ur.l.RS št. 63/95,pop. 21/97 in 75/97 ).Po tem 
zakonu se vojni invalidi združujejo v društva , ki delujejo v javnem interesu in imajo pravico do proračunskih 
sredstev.

Predlagana sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za izvedbo programov in delovanje področnih društev 
(vojaški vojni in vojaški mirnodobni invalidi) na področju socialnega in zdravstvenega varstva svojih članov, pomoč 
pri uresničevanju pravic iz naslova Zakona o vojnih invalidih, pomoč socialno šibkim pri letovanju in mednarodno 
sodelovanje.

Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja Ministrstvo.

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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga sprememb Proračuna za leto 2004 sprejet na proračunski seji 
Vlade dne 21.7.2003 ter v okviru tega predvidena rast stroškov za namene porabe , ki se bodo lemo financirali iz 
te proračunske postavke.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te PP ni projektov ampak se dejavnost financira na podlagi vsakoletnega načrta dela Zveze .
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4. Planirani indikatorji

Predvidene rasti stroškov za namene izvajanja programa v okviru lipi »tiranih sredstev.

1432 - Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora Celovec

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za sofinanciranje te postavke je Sklep Vlade Republike Slovenije št 599-00/98-2, z dne 18.03.1999.

Ta postavka vključuje sredstva za delovanje Zveze, ki pokriva stroške socialnih pomoči, stroške socialno- 
zdravstvenega programa, organizacije srečanj in proslav ter spominskih slovesnosti, mimo tega pa zveza znatna 
sredstva namenja ohranitvi in vzdrževanju spomenikov in spominskih obeležij iz 2.svetovne vojne.

Sredstva se dodelijo z vsakoletno pogodbo na podlagi programa Zveze.

Nadzor nad namensko porabo sredstev pa izvaja Ministrstvo.

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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga sprememb Proračuna za leto 2004 sprejet na proračunski seji 
Vlade dne 21.7.2003 ter v okviru tega predvidena rast stroškov za namene porabe , ki se lemo financirajo iz te 
proračunske postavke.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te PP ni projektov ampak se dejavnost financira na podlagi vsakoletnega programa Zveze.

4. Planirani indikatorji

Predvidene rasti stroškov za namene izvajanja programa v okviru limitiranih sredstev.

6180 - Zveza veteranov vojne za Slovenijo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za sofinanciranje Zveze je Zakon o vojnih veteranih ( Ur.l.RS št.63/95 in 108/99 ) in Zakon o 
društvih, ki delujejo v javnem interesu ( Ur.l.RS št.60/95 ).

Predlagani znesek predstavlja sredstva za izvajanje letnega programa dela Zveze, za delovanje območnih združenj in 
odborov ter pomoč pri uveljavljanju pravic svojih članov.Del sredstev vsako leto namenijo tudi otrokom in svojcem 
padlih v vojni za Slovenijo.Združenje zbira pisne, slikovne in tonske dokumente o takratnih dogodkih in sofinansira 
tovrstne publikacije.Zveza izdaja tudi glasilo Veteran, se povezuje s sorodnimi združenji v tujini in sodeluje pri 
graditvi in vzdrževanju spominskih obeležij.

Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja Ministrstvo.

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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga sprememb Proračuna za leto 2004 sprejet na proračunski seji 
Vlade dne 21.7.2003 ter v okviru tega predvidena rast stroškov za namene porabe , ki se bodo lemo financirali iz 
te proračunske postavke.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N okviru te PP ni projektov ampak se dejavnost financira na podlagi vsakoletnega programa Zveze.

4. Planirani indikatorji

Predvidene rasti stroškov za namene izvajanja programa v okviru limitiranih sredstev.

1421 - Zveza vojnih invalidov NOV v Trstu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za sofinanciranje Zveze je Sklep Vlade Republike Slovenije št. 590-12/90-1/3-8 z dne 16.12.1992.

Ta postavka vključuje sredstva za delovanje Zveze vojaških vojnih invalidov Trst v Republiki Italiji. Večji del 
sredstev zveza namenja za pomoč socialno šibkim članom, za izvajanje socialno-zdravstvenega programa, prav tako 
pa skrbi za spominska znamenja, grobišča in spomenike žrtev fašizma v Italiji. Večji del dodeljenih sredstev porabi 
Zveza za delovanje večnamenske »pisarne« v Trstu, v okviru katere deluje njihova fizikalna terapija, zdravniška 
ambulanta lx tedensko, informacijska služba, socialno delo in skrb za delovanje njihovega »doma« za starejše in 
dolgotrajne nege potrebnih članov. Vse našteto se po svoji vsebinski problematiki stopnjuje na slabše z rastjo 
starosti in tudi z nenehnim slabšanjem zdravstvenega stanja članov, kar je narekovalo več sredstev kot doslej.
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Sredstva se dodelijo po vsakoletni pogodbi, na podlagi programa-Nadzor nad namensko porabo sredstev pa izvaja 
Ministrstvo.

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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga sprememb Proračuna za leto 2004 sprejet na proračunski seji 
Vlade dne 21.7.2003 ter v okviru tega predvidena rast stroškov za namene porabe , ki se letno financirajo iz te 
proračunske postavke.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te PP ni projektov ampak se dejavnost financira na podlagi vsakoletnega programa Zveze.

4. Planirani indikatorji

Predvidene rasti stroškov za namene izvajanja programa v okviru letnih sredstev Zveze po sklenjeni letni 
pogodbi.

4904 - Zveza združenj borcev NOV

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za dodelitev sredstev je Zakon o financiranju Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
Slovenije (U.L. SRS, št 8/90)

Predlagana višina sredstev obsega sredstva za redne in posebne programe dela Zveze združenj borcev in 
udeležencev NOB Slovenije in 65 območnih organizacij združenj borcev NOB, stroške redne dejavnosti, stroške 
dela, stroške sklicev skupščine in delovnih teles pri GO ZZB, vzdrževanje in popravila spominskih znamenj in 
grobov, aktivnosti na mednarodnem področju, izvedba socialno zdravstvenega programa, stroške založniške 
dejavnosti in publicistike.

Sredstva se dodelijo na podlagi pogodbe za vsakoletno izvedbo programa Zveze.

Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja Ministrstvo.

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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga sprememb Proračuna za leto 2004 sprejet na proračunski seji 
Vlade dne 21.7.2003 ter v okviru tega predvidena rast stroškov za namene porabe , ki se bodo letno financirali iz 
te proračunske postavke.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te PP ni projektov ampak se dejavnost financira na podlagi vsakoletnega programa Zveze.

4. Planirani indikatorji

Predvidene rasti stroškov za namene izvajanja programa v okviru limitiranih sredstev.

19012601 - Urejanje izobraževalnega sistema

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja proračunsko postavko 7868 Stroški izvajanja študentske prehrane, kije tudi edini projekt v 
okviru proračunske postavke.

S Študentsko ustavo in Navodilom ministrstva o izvajanju subvencioniranja študentske prehrane je določeno, da 
organizacijsko-izvedbene naloge subvencioniranja prehrane izvajajo študentske organizacije (ŠOU-i), lahko pa tudi 
drugi pooblaščeni izvajalci.

2. Pravne podlage

Študentska ustava, kot temeljni akt samoupravne skupnosti študentov Slovenije (Ur.L.RS, št 105/02), 
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, št 85/02),
Navodilo za izvajanje subvencionirane študentske prehrane (Ur. list RS, št. 115/02), 
Pogodba o izvajanju subvencionirane študentske prehrane.

3. Dolgoročni cilji podprograma

S tekočim spremljanjem in nadzorovanjem izvajanja subvencioniranja študentske prehrane doseči sistem izvajanja 
in nadzora, ki bo omogočal kvaliteto prehrane študentom in učinkovitost zagotavljanja sredstev za prehrano 
študentov
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Z Navodilom ministrstva in s prehodom na računalniški način tiska in obračuna bonov se povečuje racionalizacija in 
učinkovitost izvajanja in nadzora nad izvajanjem subvencionirane študentske prehrane.

7Í65 - Stroški izvajanja študentske prehrane

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje programa subvencioniranja študentske prehrane (razdeljevanje bonov, vodenje evidenc, nadzor nad 
ponudniki prehrane) je v skladu s Študentsko ustavo in Navodilom ministrstva v pristojnosti študentskih organizacij

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

Za izvajanje te naloge se zagotavljajo sredstva za plače in materialne stroške, in sicer samo za tisti del zaposlenih oz. 
angažiranih oseb ter za tiste stroške, ki se nanašajo na razdeljevanje bonov, spremljanje in nadziranje ponudnikov 
prehrane ter zbiranja podatkov in posredovanja zahtevkov za izplačilo subvencije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Program na nivoju proračunske postavke je tudi projekt navedene proračunske postavke.

4. Planirani indikatorji

Predlagan obseg sredstev za leto 2005 omogoča pokrivanje priznanih stroškov, ki jih imata obe študentski 
organizaciji pri izvedbi strokovno-organizacijskih nalog pri subvencioniranju študentske prehrane, določenih z 
zakonom in navodilom za izvajanje le-te (honorar študentov pri prodaji bonov, honorar za izvajanje nadzora s strani 
komisije za prehrano, povečan obseg materialnih stroškov poslovanja, pisarniškega materiala, ptt stroškov, stroškov 
vzdrževanja računalniške programske opreme in podobno).

19052601 - Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Izobraževalne programe koordinira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, podprogram izobraževanja odraslih pa 
sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter drugi neproračunski financerji. Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve je nosilec programov na področju razvoja poklicnih standardov, nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij ter izobraževanja odraslih.

Naloge podprograma izvajajo Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), Državni izpitni center (RIC) in 
Andragoški center RS (ACS).

Podprogram vključuje proračunski postavki:

5511 Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij in

8663 Razvoj izobraževanja in usposabljanje odraslih

2. Pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št 55/03), 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 12/96,44/00), 
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l. RS, št 81/00,55/03), 
Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. 1. RS, št. 12/96),
Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur.l.RS, št. 92/01), 
akcijski program zaposlovanja v Sloveniji,
Evropski sporazum o pridružitvi (Ur.l. RS, št. 44/97),
Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje 
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji ( Ur. 1. RS št 14/02).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Med dolgoročnimi cilji, kijih želimo s programom zagotavljati, so predvsem:

razvoj novih, mednarodno primerljivih in tržno zanimivih poklicnih standardov, 
spodbujanje izobraževanja in usposabljanja za nova poklicna področja, 
višanje stopnje usposobljenosti prebivalstva, 
spodbujanje razvoja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za nove poklice, 
povečanje zaposljivosti in mobilnosti znotraj skupnega evropskega trga ter omogočanje hitrega 
preusposabljanja za nova poklicna področja, 
povečanje transparentnosti kvalifikacijske strukture,
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izenačevanje možnosti obeh spolov (gender equality) in socialno ogroženih pri pridobivanju nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij, 
izboljšanje funkcionalne pismenosti odraslih, 
spodbujanje vseživljenjskega učenja, 
oblikovanje nacionalne strategije izobraževanja odraslih

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Med glavnimi operativnimi cilji lahko naštejemo naslednje: sprejem in objava novih mednarodno primerljivih 
poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, izdelava kvalifikacijske strukture za 
področja .dejavnosti, postavitev registracijsko informacijskega sistema poklicnih standardov in katalogov 
standardov strokovnih znanj in spretnosti, vzpostavitev evidence o izdanih certifikatih, novi poklicni standardi, 
profili poklicev, novi katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti, nacionalno poročilo o poklicnem 
izobraževanju, monografija o poklicnem in strokovnem izobraževanju, analize razvoja strukture dela, nove licence, 
izdelani kriteriji za kakovostno preveqanje in potijevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, novi nabori vprašanj za 
vsak katalog posebej. Vlagatelji v ljudi, model »Projektno učenje za mlajše odrasle - usmerjanje v pridobivanje 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij«, vsakoletni pregled ponudbe na področju izobraževanja odraslih, Teden 
vseživljenjskega učenja, kazalci za spremljanje vseživljenskega učenja idr.

8663 - Razvoj izobraževanja in usposabljanja odraslih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij se vrši plačilo za dejavnosti, kijih 
izvajata Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) - v delnem obsegu in Državni izpitni center (RIC), v okviru 
proračunske postavke Razvoj izobraževanja in usposabljanje odraslih pa se vrši plačilo za dejavnosti, kijih izvajata 
Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) - v delnem obsegu in Andragoški center Slovenije.

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

Izhodišča za razvoj novih poklicev in poklicnih standardov so opredeljena v temeljnih dokumentih s področja trga 
dela, izobraževanja posebej pa v zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah ter podzakonskih aktih. Izhodišča za 
razvoj izobraževanja in usposabljanje odraslih so opredeljena v temeljnih dokumentih s področja izobraževanja 
odraslih, trga dela, številnih evropskih dokumentih posebej pa v zakonu o izobraževanju odraslih, tik pred pripravo 
pa je novi Nacionalni program izobraževanja odraslih

Kazalci in izračuni pravic porabe temeljijo na izračunih dosedanje porabe, analizi trendov ter programih in obsegu 
dela vseh treh zavodov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)

Namen in cilj projekta:

Razvojno in svetovalno delo ter strokovna dela pri razvoju poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih 
znanj in spretnosti na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij opravlja CPI.

CPI opravlja naslednje naloge:

pripravlja metodologijo za razvoj profilov poklicev, poklicnih standardov in katalogov; 
izdela analizo mednarodne primerljivosti za poklicni standard in katalog;
proučuje razvoj strukture dela na podlagi zbiranja in analiziranja informacij, srednjeročnih in 

dolgoročnih napovedi, odkrivanja novih poklicnih področij in poklicev in daje pobude za pripravo poklicnih 
standardov za področja in poklice, za katera še ne obstajajo programi; '

zbira in usklajuje pobude za pripravo poklicnih standardov in katalogov;
pripravlja utemeljitve pobud;
pripravlja predloge katalogov;
posreduje pobude za pripravo poklicnih standardov in katalogov področnim odborom;
pripravlja nabore vprašanj za posamezna poklicna področja; 
usposablja člane delovnih skupin, jih metodološko vodi; 
koordinira delo in nudi informacijsko in administrativno pomoč; 
vodi evidence poklicnih kvalifikacij, za katere so sprejeti poklicni standardi in katalogi; 
vsakih pet let posreduje pobude za pregled in revizijo poklicnih standardov, profilov poklicev in 

katalogov področnim odborom za poklicne standarde;

Novi poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije so prioritetni cilj v okviru politike zaposlovanja. S 
sprejetjem novih poklicnih standardov se bodo povečale možnosti zaposljivosti, saj bodo izobraževalni programi 
pripravljeni na teh osnovah. S sprejetjem katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti je pridobivanje 
certifikatov o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah omogočeno posameznikom, ki si niso pridobili javno veljavne 
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listine o poklicni ali strokovni izobrazbi, vendar so si z neformalnim izobraževanjem in delovnimi ter življenjskimi 
izkušnjami pridobili nekatere poklicne kompetence, ter tudi tistim, ki so že pridobili začetno poklicno kvalifikacijo 
in želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi si morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.

S postavitvijo registracijsko informacijskega sistema poklicnih standardov, nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
izdanih certifikatov in povezavo z izdanimi licencami in izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij prevzema CPI vlogo nacionalnega referenčnega centra

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 119.949.328,00 SIT.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja projekta.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004. Projekt se prične s 1.1. 2005.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja nepretrgoma. Vrednost projekta se določa za vsako posamezno obdobje.

Viri financiranja:

Proračunski postavki 5511 Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij in 8663 Razvoj izobraževanja in 
usposabljanje odraslih.

Dinamika financiranja:

Vrednost programa

Leto 2005:119.949.328,00

Državni izpitni center (RIC):

Namen in cilj projekta:

Skrbi za razvoj metodologij in postopkov preverjanja in potrjevanja standardov strokovnih znanj in spretnosti, 
organizira usposabljanje kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje, podeljuje licence članom komisij 
za preverjanje in potrjevanje, imenuje odbore za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, vodi 
evidenco imetnikov licenc, objavlja roke za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, spremlja 
delo komisij za prevajanje in potrjevanje, poroča ministru o izvedbi postopkov ugotavljanja doseganja standardov 
strokovnih znanj in spretnosti ter daje predloge za dopolnjevanje standardov strokovnih znanj in spretnosti, sodeluje 
pri poteku izvajanja usposabljanja članov komisij.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 15.307.888,00 SIT.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja projekta.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004. Projekt se prične s 1.1.2005.

Konec financiranja:
»

Projekt se izvaja nepretrgoma. Vrednost projekta se določa za vsako posamezno obdobje.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 5511 Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij.

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005:21.226.499,00

Andragoški center RS

Namen in cilj projekta:

Njegova temeljna dejavnost je usmeijena v sistemsko urejanje izobraževanja odraslih v okviru strategije 
vseživljenjskega učenja.
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Namen projekta Razvoj izobraževanja odraslih je spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja, dvig izobrazbene in 
kvalifikacijske ravni odraslih ter izboljšanje funkcionalne pismenosti odraslih. Andragoški center pripravlja 
strokovne podlage za razvoj izobraževanja odraslih ter njegovo sistemsko urejanje, ustrezne ukrepe za pospeševanje 
izobraževanja odraslih ter opravlja raziskovalne, razvojne in druge ekspertne naloge, povezane s pripravo, 
uresničevanjem in spremljanjem izvajanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih.

Cilj projekta v letu 2004 je izvedba Tedna vseživljenjskega učenja - promocijskih dogodkov vseživljenjskega 
izobraževanja, izdelava Pregleda ponudbe izobraževanja odraslih, izdaja strokovnega biltena s področja 
izobraževanja odraslih - Novičke, uvedba standarda “Vlagatelji v ljudi”, izdelava raziskave “Delovno mesto kot 
dejavnik razvoja temeljnih spretnosti” in druge raziskovalno razvojne naloge s področja izobraževanja odraslih.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 53.524.784,00 SIT.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja projekta.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004. Projekt se prične s 1.1.2005.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja nepretrgoma. Vrednost projekta se določa za vsako posamezno obdobje.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 8663 Razvoj izobraževanja in usposabljanja odraslih.

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 77.606.173,00

4. Planirani indikatorji

V okviru proračunske postavke Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij se merijo predvsem število in 
struktura novo razvitih poklicnih kvalifikacij, ki so opredeljeni z letnimi programi dela. Na osnovi novih poklicnih 
kvalifikacij se potem vanje vključujejo kandidati za pridobitev poklicne kvalifikacije. Poleg tega se merijo tudi 
število usposobljenih članov strokovnih komisij za potijevanje in prevetjanje poklicnih kvalifikacij.

V okviru proračunske postavke Razvoj izobraževanja in usposabljanja odraslih so predvsem vsebovani razni 
projekti, povezni s vzpostavljanjem in razvojem sistema izobraževanja odraslih ter njihovim spremljanjem ter 
pripravo raznih analiz in strokovnih podlag tega sistema. Tako ne moremo govoriti o klasičnih indikatoijih, temveč 
le o kvalitetnih premikih sistema izobraževanja odraslih. Vsekakor pa lahko to posledično sklepamo tudi iz števila 
vključitev odraslih v izobraževanje.

5511 - Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij se vrši plačilo za dejavnosti, ki jih 
izvajata Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) - v delnem obsegu in Državni izpitni center (RIC), v okviru 
proračunske postavke Razvoj izobraževanja in usposabljanje odraslih pa se vrši plačilo za dejavnosti, kijih izvajata 
Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) - v delnem obsegu in Andragoški center Slovenije.

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

Izhodišča za razvoj novih poklicev in poklicnih standardov so opredeljena v temeljnih dokumentih s področja trga 
dela, izobraževanja posebej pa v zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah ter podzakonskih aktih. Izhodišča za 
razvoj izobraževanja in usposabljanje odraslih so opredeljena v temeljnih dokumentih s področja izobraževanja 
odraslih, trga dela, številnih evropskih dokumentih posebej pa v zakonu o izobraževanju odraslih, tik pred pripravo 
pa je novi Nacionalni program izobraževanja odraslih

Kazalci in izračuni pravic porabe temeljijo na izračunih dosedanje porabe, analizi trendov ter programih in obsegu 
dela vseh treh zavodov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)

Namen in cilj projekta:
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Razvojno in svetovalno delo ter strokovna dela pri razvoju poklicnih standardov in katalogov standardov strokovnih 
znanj in spretnosti na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij opravlja CPI.

CPI opravlja naslednje naloge:

pripravlja metodologijo za razvoj profilov poklicev, poklicnih standardov in katalogov; 
izdela analizo mednarodne primerljivosti za poklicni standard in katalog;
proučuje razvoj strukture dela na podlagi zbiranja in analiziranja informacij, srednjeročnih in 

dolgoročnih napovedi, odkrivanja novih poklicnih področij in poklicev in daje pobude za pripravo poklicnih 
standardov za področja in poklice, za katera še ne obstajajo programi;

zbira in usklajuje pobude za pripravo poklicnih standardov in katalogov; 
pripravlja utemeljitve pobud;
pripravlja predloge katalogov;
posreduje pobude za pripravo poklicnih standardov in katalogov področnim odborom;
pripravlja nabore vprašanj za posamezna poklicna področja; 
usposablja člane delovnih skupin, jih metodološko vodi;

- - koordinira delo in nudi informacijsko in administrativno pomoč;
- - vodi evidence poklicnih kvalifikacij, za katere so sprejeti poklicni standardi in katalogi;

vsakih pet let posreduje pobude za pregled in revizijo poklicnih standardov, profilov poklicev in 
katalogov področnim odborom za poklicne standarde;

Novi poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije so prioritetni cilj v okviru politike zaposlovanja. S 
sprejetjem novih poklicnih standardov se bodo povečale možnosti zaposljivosti, saj bodo izobraževalni programi 
pripravljeni na teh osnovah. S sprejetjem katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti je pridobivanje 
certifikatov o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah omogočeno posameznikom, ki si niso pridobili javno veljavne 
listine o poklicni ali strokovni izobrazbi, vendar so si z neformalnim izobraževanjem in delovnimi ter življenjskimi 
izkušnjami pridobili nekatere poklicne kompetence, ter tudi tistim, ki so že pridobili začetno poklicno kvalifikacijo 
in želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi si morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.

S postavitvijo registracijsko informacijskega sistema poklicnih standardov, nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 
izdanih certifikatov in povezavo z izdanimi licencami in izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij prevzema CPI vlogo nacionalnega referenčnega centra

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 119.949.328,00 SIT.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja projekta.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004. Projekt se prične s 1.1.2005.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja nepretrgoma. Vrednost projekta se določa za vsako posamezno obdobje.

Viri financiranja:

Proračunski postavki 5511 Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij in 8663 Razvoj izobraževanja in 
usposabljanje odraslih.

Dinamika financiranja:

Vrednost programa

Leto 2005: 119.949.328,00

Državni izpitni center (RIC):

Namen in cilj projekta:

Skrbi za razvoj metodologij in postopkov preverjanja in potijevanja standardov strokovnih znanj in spretnosti, 
organizira usposabljanje kandidatov za člane komisij za preveijanje in potijevanje, podeljuje licence članom komisij 
za preveijanje in potijevanje, imenuje odbore za preveijanje in potijevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, vodi 
evidenco imetnikov licenc, objavlja roke za preverjanje in potijevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, spremlja 
delo komisij za preveijanje in potrjevanje, poroča ministru o izvedbi postopkov ugotavljanja doseganja standardov 
strokovnih znanj in spretnosti ter daje predloge za dopolnjevanje standardov strokovnih znanj in spretnosti, sodeluje 
pri poteku izvajanja usposabljanja članov komisij.

Vrednost projekta:
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Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 15.307.888,00 SIT.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja projekta.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004. Projekt se prične s 1.1.2005.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja nepretrgoma. Vrednost projekta se določa za vsako posamezno obdobje.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 5511 Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij.

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 21.226.499,00

Andragoški center RS

Namen in cilj projekta:

Njegova temeljna dejavnost je usmerjena v sistemsko urejanje izobraževanja odraslih v okviru strategije 
vseživljenjskega učenja.

Namen projekta Razvoj izobraževanja odraslih je spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja, dvig izobrazbene in
. kvalifikacijske ravni odraslih ter izboljšanje funkcionalne pismenosti odraslih. Andragoški center pripravlja 

strokovne podlage za razvoj izobraževanja odraslih ter njegovo sistemsko urejanje, ustrezne ukrepe za pospeševanje 
izobraževanja odraslih ter opravlja raziskovalne, razvojne in druge ekspertne naloge, povezane s pripravo, 
uresničevanjem in spremljanjem izvajanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih.

Cilj projekta v letu 2004 je izvedba Tedna vseživljenjskega učenja - promocijskih dogodkov vseživljenjskega 
izobraževanja, izdelava Pregleda ponudbe izobraževanja odraslih, izdaja strokovnega biltena s področja 
izobraževanja odraslih - Novičke, uvedba standarda “Vlagatelji v ljudi”, izdelava raziskave “Delovno mesto kot 
dejavnik razvoja temeljnih spretnosti” in druge raziskovalno razvojne naloge s področja izobraževanja odraslih.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 53.524.784,00 SIT.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo stroškov izvajanja projekta.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004. Projekt se prične s 1.1.2005.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja nepretrgoma. Vrednost projekta se določa za vsako posamezno obdobje.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 8663 Razvoj izobraževanja in usposabljanja odraslih.

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 77.606.173,00

4. Planirani indikatorji

V okviru proračunske postavke Razvoj novih poklicev in poklicnih kvalifikacij se merijo predvsem število in 
struktura novo razvitih poklicnih kvalifikacij, ki so opredeljeni z letnimi programi dela. Na osnovi novih poklicnih 
kvalifikacij se potem vanje vključujejo kandidati za pridobitev poklicne kvalifikacije. Poleg tega se merijo tudi 
število usposobljenih članov strokovnih komisij za potijevanje in prevetjanje poklicnih kvalifikacij.

V okviru proračunske postavke Razvoj izobraževanja in usposabljanja odraslih so predvsem vsebovani razni 
projekti, povezni s vzpostavljanjem in razvojem sistema izobraževanja odraslih ter njihovim spremljanjem ter 
pripravo raznih analiz in strokovnih podlag tega sistema. Tako ne moremo govoriti o klasičnih indikatorjih, temveč 
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le o kvalitetnih premikih sistema izobraževanja odraslih. Vsekakor pa lahko to posledično sklepamo tudi iz števila 
vključitev odraslih v izobraževanje.

19062601 - Študijske pomoči

1. Opis podprograma

Podprogram - Študijske pomoči izvaja in financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Podprogram vključuje študijske pomoči, ki so namenjene šolajoči se mladini. Gre za pravico do subvencioniranega 
toplega obroka za vsak delovni dan v letu, do katerega so po zakonu upravičeni študenti.

Podprogram vključuje 5629 Subvencioniranje študentske prehrane.

2. Pravne podlage

Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, št 85/02),
Navodilo za izvajanje subvencionirane študentske prehrane (Ur. list RS, št 115/02)
Pogodba o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane

3. Dolgoročni cilji podprograma

V času študija omogočiti zdravo prehrano študentom ter tako posledično prispevati k učinkovitejšemu študiju.

5629 - Subvencioniranje študentske prehrane

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Subvencioniranje študentske prehrane se vrši plačilo subvencije za porabljene oz. 
vnovčene študentske bone.

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

Izhodišča za subvencioniranje študentske prehrane so opredeljena v zakonu o subvencioniranju študentske prehrane, 
podrobneje pa opredeljena v Navodilu za izvajanje subvencionirane študentske prehrane. Kazalci in izračuni pravic 
porabe temeljijo na izračunih dosedanje porabe, analizi trendov ter ektrapolaciji te porabe v prihodnje, ob 
upoštevanju sezonskih odmikov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt: subvencionirane študentske prehrane:

Namen in cilj projekta:

S subvencijami študentom za prehrano se želi doseči nižje stroške študija ter omogočiti kvalitetnejše in bolj zdravo 
življenje študentov ter posredno prispevati k kvalitetnejšemu študiju.

Cilj je zagotavljanje toplih obrokov študentom v času predavanj, vaj, seminarjev in drugih študijskih obveznosti čim 
bližje njihovemu kraju študija v čim daljšem časovnem obdobju s čim kvalitetnejšo prehrano.

Ministrstvo v sodelovanju s študentskimi organizacijami izvaja nadzor nad ponudniki prehrane, strokovni in 
finančni nadzor pa izvaja ministrstvo v skladu s področnimi predpisi in predpisi o javnih financah.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 3.023321,69 tisoč SIT.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo subvencij za prehrano.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004. Projekt se prične s 1.1.2005.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja nepretrgoma. Vrednost projekta se določa v skladu z vnovčenimi boni v posameznem obdobju.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 5629 Subvencioniranje študentske prehrane.

Dinamika financiranja:

Vrednost programa:

Leto 2005: 3.023.321.690,00
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Število bonov letno:

Leto 2005: 5276300

Število študentov povp.letno:

Leto 2005: 36.640

4. Planirani indikatorji

V okviru proračunske postavke subvencioniranje študentske prehrane gre za pravico do subvencije za prehrano 
študentov in zato za transfer, kar posledično pomeni, da so indikatorji predvsem v funkciji prihodnjega načrtovanja 
in nadzora: število prodanih bonov, število vnovčenih bonov, število študentov, ki uporablja to pravico...

19062602 - Štipendije

1. Opis podprograma

Podprogram - Študijske pomoči izvaja in financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Podprogram vključuje študijske pomoči, ki so namenjene šolajoči se mladini. Gre za pridobitev štipendije za dijake, 
vajence in študente, v kolikor ti izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Podprogram vključuje proračunsko 
postavko:

7054 Republiške štipendije

2. Pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, štev 5/91, 12/92, 71/93, 
38/94, 80/97, 69/98 in 67/02)
Pravilnik o štipendiranju (Ur. list RS, štev. 48/99,43/00, 62/01,73/02, 85/02,40/03)

- Program izobraževanja in pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij za brezposelne osebe za šolsko leto 
2003/2004, imenovan tudi »Program 10 000« (seja Vlade RS 31.7.2003)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Omogočiti šolanje mladini iz socialno šibkih okolij, vzpodbujati izobraževanje nadatjenih, omogočiti izobraževanje 
brezposelnih oseb brez temeljne poklicne izobrazbe in spodbujati pridobitev izobrazbe za deficitarne poklice in s 
tem lažjo zaposljivost mladih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje pomoči države večjemu delu populacije v izobraževalnem procesu na podlagi socialnih meril, meril 
nadarjenosti in s tem tako kvantitetni kot kvalitetni dvig izobrazbene ravni prebivalstva, saj se povečuje povprečni 
znesek na upravičenca in tudi število prejemnikov štipendij. Predvsem pa doseči (z začetkom v šolskem letu 
2004/2005 uvedenim dodatkom za izobraževanje za deficitarne poklice) večji vpliv na izbor odločitve za 
izobraževanje za deficitarne poklice in s tem zmanjševanje strukturnega neskladja na trgu dela oziroma lažjo 
zaposljivost mladih.

7054 - RepubliSke Štipendije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Republiške štipendije se vrši v upravnem postopku ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za pridobitev štipendije ter seveda predvsem nakazovanje štipendij upravičencem.

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

Izhodišča za izvajanje projekta štipendiranja so opredeljena v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, podrobneje pa v Pravilniku o štipendiranju ter za brezposelne osebe v Program izobraževanja in 
pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij za brezposelne osebe imenovan tudi »Program 10000«. Kazalci in 
izračuni predlogov pravic porabe temeljijo predvsem na dosedanji porabi, izračunih novih vključitev dijakov in 
študentov v novo šolsko leto ter upoštevanju sprememb, ki so se zgodile z Odločbo Ustavnega sodišča, ki je 
razveljavilo določbo Pravilnika o štipendiranju, kije določala, da lahko pridobijo republiško štipendijo le državljani 
R Slovenije ali Slovenci brez slovenskega državljanstva ter Spremembo in dopolnitvijo Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti in posledično Pravilnika o štipendiranju, ki s šolskim letom 2004/2005 uvaja 
dodaten dodatek za smer šolanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt: Štipendiranje

Namen in cilj projekta:
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Program štipendij, kot je določen z zakoni na področju zaposlovanja, predvideva pravice iz tega naslova predvsem 
kot socialni korektiv, kar pomeni daje do štipendije upravičena oseba, ki se redno izobražuje (dijaki, študentje), ki s 
svojimi dohodki oz. dohodki družine ne presega določen limit in je pri izobraževanju uspešna. Posebne pravice pa 
imajo izrazito nadarjeni (Zoisove štipendije) in brezposelne osebe, ki se vključijo v programe rednega izobraževanja 
na podlagi sprejetega Programa 10000. S šolskim letom 2004/2005 se bo pričelo z dodeljevanjem štipendij za 
deficitarne poklice.

Cilji projekta so predvsem omogočiti šolanje mladini iz socialno šibkih okolij, vzpodbujati izobraževanje 
nadarjenih, omogočiti izobraževanje brezposelnih oseb brez temeljne poklicne izobrazbe in spodbujati pridobitev 
izobrazbe za deficitarne poklice oz. zagotavljanje denarne pomoči države delu populacije v izobraževalnem procesu 
na podlagi socialnih meril, meril nadarjenosti oz. pridobivanja potrebne izobrazbe za hitrejšo zaposlitev ali za 
deficitarne poklice in s tem tako kvantitemi kot kvalitetni dvig izobrazbene ravni prebivalstva.

Vrednost projekta:

Projekt se nadaljuje iz preteklega obdobja in se vrednost določa za posamezno leto. Za leto 2005 se ocenjuje 
vrednost v višini 21.661.227,00 tisoč SIT.

Celoten obseg sredstev je namenjen za plačilo upravičencem do štipendij.

Začetek financiranja:

Projekt se nadaljuje iz leta 2004. Projekt se prične s 1.1.2005.

Konec financiranja:

Projekt se izvaja nepretrgoma. Vrednost projekta se določa v skladu s številom izbranih upravičencev do 
posameznih vrst štipendij.

Viri financiranja:

Proračunska postavka 7054 Republiške štipendije.

Dinamika financiranja:

Leto 2005:

Vrednost programa: 21.661227.000,00

Število dijakov: 32.400

Število študentov: 18.253

Število BO: 7.000

4. Planirani indikatorji

V okviru proračunske postavke Republiške štipendije gre za pravico do pridobitve štipendije, v kolikor kandidat 
izpolnjuje z zakonom določene pogoje. To posledično pomeni, da so indikatoiji predvsem v funkciji prihodnjega 
načrtovanja in nadzora: število kandidatov, število odobrenih štipendij po vrsti, regiji, dejavnosti, smeri 
izobraževanja...

20012601 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

Ministrstvo v tem podprogramu koordinira, financira in nadzira izvajanje številnih aktivnosti, ki delujejo na 
področju socialnega varstva ter številnih ostalih organizacij, ki v okviru pluralnega sistema izvajalcev dejavnosti 
socialnega varstva tvorijo institucionalni okvir za urejanje področja socialnega varstva.

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke:

1279 Inštitut RS za socialno varstvo

1286 Strokovni nadzor

1435 Spodbujanje socialnega dialoga

1439 Stroški izvajanja zakona o socialnem varstvu

1444 Stroški vodenja upravnega postopka

2198 Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov socialnega varstva in družinskih prejemkov

2487 Raziskave, razvoj

poročevalec, št. 83/IX 3268 13. oktober2003



2910 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

3011 Plače

3335 Materialni stroški

4076 Socialna zbornica

4077 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva

4428 Izobraževanje zaposlenih

4433 Sofinanciranje PHARE programov

59 Strokovni izpiti

5905 Seznanjanje javnosti s pravicami s področja socialne varnosti

5907 Stroški izvajanja investicij v javne zavode

6185 Delo organov in komisij

7089 Sofinanciranje tiska in drugih projektov

7172 Mednarodno sodelovanje

7190 Priznanja socialnega varstva

7867 Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava podatkov po vojnih zakonih

7870 Stroški izvajanja vojnih zakonov

8000 PHARE CFCU - Socialni dialog SNP - 2001

V podprogram so uvrščene med drugimi tudi proračunske postavke, na katerih ministrstvo zagotavlja sredstva za 
delovanje ministrstva in sicer vsa sredstva za plače zaposlenih v ministrstvu in vse ostale stroške, ki so povezani z 
delovanjem ministrstva.

V okviru podprograma se zagotavljajo potrebna sredstva za vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava 
podatkov po vojnih zakonih ter operativno izvajanje vojnih zakonov, ki po svoji vsebini in funkcionalnosti 
predstavljajo strokovno tehnične (logistične) dejavnosti, najtesneje povezane z uresničevanjem temeljnega cilja 
neposrednega uporabnika, t.j. zagotavljanja učinkovitega sistema posebnega (ustavnega) varstva vojnih invalidov, 
vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja.

2. Pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 56/92,13/93,42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00,26/01, 
6/02, 110/02 in 5/03),

Program razvoja varstva starejših do leta 2005, sprejet na seji Vlade RS,

Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. list RS št 31/2000),

Načrt za izvajanje usmeritev in nalog iz nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 (Ur. list RS št. 
45/2002),

Program boja proti revščini in socialni izključenosti, (sprejet na Vladi RS 3.11.2000).

Izvajanje strategije socialnega vključevanja s poročilom o uresničevanju programa boja proti revščini in socialni 
izključenosti (sprejet na Vladi RS 04.04.2002), Memorandum o soglasju med Evropsko komisijo (EK) o 
sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu Skupnosti za boj proti socialni izključenost (sklep Vlade RS 
25.07.2002).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje pogojev za normalno delovanje ministrstva in izpolnjevanje nalog s 
področja pristojnosti ministrstva ter izboljševanje izdelave nalog izvajalskih organizacij. Dolgoročni cilj 
podprograma je v vzpostavitvi in dograditvi informacijsko -dokumentacijskega sistema za potrebe upravnih enot in 
ministrstva, ki bo omogočal spremljanje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev ter zagotavljanje potrebnih 
sredstev za operativno izvajanje vojnih zakonov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma so zagotavljanje pogojev za normalno delovanje ministrstva in izpolnjevanje 
nalog s področja pristojnosti ministrstva. Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje, izvajanja in posodabljanje 
informacijskega sistema ter obdelave podatkov po vojnih zakonih' zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje 
nalog zdravniških komisij prve in druge stopnje, ki kot pooblaščeni izvedensld organi ministrstva izdajajo izvide in 
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mnenja v postopkih v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic upravičencev po vojnih zakonih, zagotavljanje 
sredstev za izvajanje revizij izdanih odločb pristojnih organov na prvi stopnji ter reševanja pritožb pri organu 
druge stopnje s področja » vojnih » zakonov za primere, ko te naloge opravljajo zunanji sodelavci pri organu druge 
stopnje,

3011 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki predstavljajo sredstva za plače s sredstvi za prispevke delodajalca zaposlenih na ministrstvu.

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

Izhodišče so kadrovski načrt in izhodišča iz proračunskega priročnika.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače s sredstvi za prispevke delodajalca so planirana v skladu s planskimi izhodišči. Sredstva 
vključujejo tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, povračil stroškov prehrane med delom, povračil 
stroškov prevoza na delo in z dela, jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči.

4. Planirani indikatorji

Planirani indikatorje kadrovski načrt.

3335 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za redno delovanje ministrstva.

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

Izhodišče so planirana realizacija za leto 2004, planirane potrebe in rast cen kot je določena v proračunskem 
priročniku.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so namenjeni izdatkom za blago in storitve, ki so potrebni za nemoteno delovanje ministrstva. 
Največji delež predstavlja nabava pisarniškega in splošnega materiala, obratovalni stroški in najemnine. K 
materialnim stroškom spadajo še preventivni zdravniški pregledi za zaposlene, prevozni stroški, izdatki za službena 
potovanja, tekoče vzdrževanje, plačila avtorskih honorarjev in pogodb o delu ter drugi operativni odhodki.

Višina sredstev je planirana glede na izhodišča in predvidene nove obveznosti. Večji del sredstev je planiran za 
plačevanje najemnin za že najete poslovne prostore.

2910 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev za delovanje ministrstva.

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

Izhodišče so planirane potrebe in izhodišča iz proračunskega priročnika 2004-2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva za investicije so planirana v skladu z načrtom nabav in programom informatizacije. Namenjena so za 
nakup potrebne pisarniške in druge opreme, za nakup nujne računalniške in programske opreme, predvsem za 
uvedbo informacijskega programa SPIS ter za investicijsko vzdrževanje.

5907 - Stroški izvajanja investicij v javne zavode

l. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena kritju stroškov povezanih z urejanjem državnega premoženja (postopki vpisa državnega 
premoženja v upravljanju MDDSZ v zemljiške knjige) ter za druge stroške v zvezi s postopki, povezanimi z 
izvajanjem programa investicij ter investicijskega vzdrževanja, kot na primer plačilo objav javnih naročil v 
Uradnem listu.
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6185 - Delo organov in komisij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena dejavnosti povezanih z delovanjem organov in komisij.

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

Izhodišče so planirane potrebe,ob upoštevanju proračunskih izhodišč.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za delo organov in komisij, imenovanih na vseh področjih dela ministrstva, razen za tista, ki 
se financirajo iz posebnih proračunskih postavk, namenjenih stroškom izvajanja posameznih zakonov ali 
programov.

1279 - Inštitut RS za socialno varstvo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vlada Republike Slovenije je dne 30.8.1996 s sklepom št. 022-03/96-24/1-8 ustanovila Inštitut Republike Slovenije 
za socialno varstvo kot javni zavod. Podlaga za ustanovitev IRSSV je bila v 7. čl. Zakona o socialnem varstvu (Ur. 
list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03). Vrsto 
raziskav in obseg dela se določa na podlagi programa dela, ki ga sprejme Upravni odbor za vsako leto posebej in 
potrdi Vlada RS.

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

V načrtu so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna, kar pomeni, da naj bi bil obseg dela inštituta v letu 2005 
enak obsegu v letu 2004.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vrsto raziskav in obseg dela se določa na podlagi programa dela, ki ga sprejme Upravni odbor ERSSV za vsako leto 
posebej in potrdi Vlada RS. Za leto 2005 je predvideno povečanje sredstev za izvajanje programa dela v skladu z 
rastjo stroškov dela in ostalih stroškov, njihov cilj pa je zagotavljati pogoje za zagotovitev strokovnih podlag, 
pridobivanje mednarodnih izkušenj in drugih podlag za delovanje ministrstva in institucij s področja dejavnosti.

4. Planirani indikatorji

Obseg opravljenih raziskav je odvisen od števila zaposlenih in sredstev za izvedbo raziskav. Indikatoiji so 
kvalitativni, za vsako raziskavo je določen skrbnik pogodbe, ki nadzira opravljeno delo. Glede na ureditev dela je 
indikator uspešnosti soglasje Vlade RS k letnemu Programu dela in Poročilu o opravljenem delu.

4428 - Izobraževanje zaposlenih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za potrebe izobraževanja in strokovnega usposabljanja zaposlenih.

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

Izhodišče so planirane potrebe in izhodišča iz proračunskega priročnika 2004-2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so v skladu s programom izobraževanja namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju javnih 
uslužbencev ministrstva. Udeležujejo se programov, ki se nanašajo na strokovno delo ministrstva in jih pripravljajo 
in izvajajo različne strokovne institucije in državni organi. Tudi v letu 2004 bodo prednostna področja pri 
strokovnem usposabljanju javnih uslužbencev naloge pri vključevanju v EU ter seznanjanje z zakonodajnimi 
spremembami oz. novostmi, ki se nanašajo na delo v ministrstvu. Del sredstev izobraževanja je namenjen tudi 
pogodbam o izobraževanju.

7172 - Mednarodno sodelovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005 se bo s polnopravnim članstvom v EU mednarodna aktivnost celotnega MDDSZ še dodamo okrepila. 
Na področju vključevanja EU je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pristojno za dve obsežni področji 
pravnega reda Evropske unije - prost pretok delavcev ter socialno politiko in zaposlovanje. MDDSZ bo sodelovalo 
v treh delovnih telesih Sveta EU in 35 - delovnih telesih EK. Planiramo tudi povečano aktivnost MDDSZ pri 
sklenitvi sporazumov o razvojnem sodelovanju med RS in državami prejemnicami pomoči.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišča temeljijo na planiranih potrebah po službenih poteh in prevodih strokovnih tekstov, ter plačilih članarin in 
donacij in na rasti cen kotje določena v proračunskem priročniku. ....... '

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za službene poti v tujini, stroške dela delegacij pri sprejemanju bilateralnih sporazumov, 
uradne in delovne obiske ministra in državnih sekretaijev, prevajanje strokovnih tekstov s področja dela ministrstva, 
organizacijo konferenc in seminarjev, ter za plačila članarin in donacij mednarodnim organizacijam in državam 
prejemnicam.

7190 - Priznanja socialnega varstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priznanja za delo na področju socialnega varstva se podeljujejo na podlagi Pravilnika o nagradah in priznanjih za 
delo na področju socialnega varstva (Ur.l. RS št 74/99), s katerim je predpisana vrsta in višina nagrad, kriteriji in 
postopek za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva. Pravilnik ima podlago v 75. členu 
Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 
26/01,6/02,110/02 in 5/03).

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

Za leto 2005 je predvideno povečanje sredstev v skladu z rastjo povprečnih plač in materialnih stroškov, ki so 
podlaga za izračun potreb na tej proračunski postavki.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Podelitev Nagrad in priznanj na področju socialnega varstva je stalna naloga in predstavlja obliko državnega 
priznanja za delo na področju socialnega varstva.

4. Planirani indikatorji

Podelitev nagrad enkrat lemo in v obsegu kot ga določa omenjeni pravilnik.

2487 - Raziskave, razvoj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost na proračunski postavki je namenjena izvedbi raziskovalnih in razvojnih projektov vseh področij 
ministrstva in služi kot podlaga za pripravo sistemskih predpisov.

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

Izhodišče so planirane potrebe, ob upoštevanju proračunskih izhodišč.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva za raziskave in razvoj so namenjena za izvedbo raziskovalnih, razvojnih, evalvacijskih in drugih projektov 
z vseh področij dela ministrstva, predvsem kot strokovnih osnov oz. podlag za pripravo sistemskih predpisov in 
nacionalnih programov, ki jih za potrebe ministrstva izvajajo raziskovalne institucije in inštituti.

Sredstva za raziskave in razvoj so zlasti namenjena za izvedbo teoretskih in empiričnih raziskav ter ekspertiz z vseh 
področij dela ministrstva: družina, socialno varstvo, trg dela, zaposlovanja in poklicnega izobraževanja, individualna 
in kolektivna delovna razmerja, varstvo pri delu, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter druge pravice iz dela in 
vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja.

Sredstva s te proračunske postavke se namenjajo tudi za sofinanciranje ciljnih raziskovalnih programov (CRP), ki 
jih v sodelovanju z ministrstvom pripravljajo drugi vladni resorji.

5905 - Seznanjanje javnosti s pravicami s področja socialne varnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za dejavnost seznanjanja občanov o pravicah s predpisi s področja delovanja 
ministrstva.

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

Izhodišče so planirane potrebe,ob upoštevanju proračunskih izhodišč.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za seznanjanje občanov o pravicah, določenih s predpisi, ki jih pripravlja ministrstvo na 
različnih področjih dela oz. z že sprejetimi predpisi in programi, predvsem za seznanjanje o pravicah s področja . 
delovnih razmerij, s področja družine, socialnega varstva, varstva pri delu, zaposlovanju ter z drugih področij dela 
ministrstva.

4076 - Socialna zbornica

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za delovanje in financiranje Socialne zbornice Slovenije je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu (Ur. 
list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03), njene 
naloge pa opredeljuje tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur.list RS, št 31/00). Skladno z 
dokumenti, sprejetimi na skupščini Socialne zbornice Slovenije ter v pristojnih organih zbornice, izvaja Socialna 
zbornica Slovenije številne strokovne naloge za strokovni razvoj socialnega varstva ter javna pooblastila. 
Ministrstvo sofinancira delovanje Socialne zbornice Slovenije v obsegu, ki pomeni zagotavljanje sredstev za 
izvajanje javnih pooblastil in zakonsko določenih nalog.

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

V načrtu so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Namen izvedbe nalog je zagotavljati pogoje za zagotovitev strokovnih podlag, povečevanje strokovne 
usposobljenosti, pridobivanje mednarodnih izkušenj in drugih podlag za izboljšanja delovanja socialnega varstva.

V letu 2005 naj bi s predvidenimi sredstvi omogočili izvajanje redne dejavnosti Socialne zbornice Slovenije in 
spodbudili strokovno delo izvajalcev socialnega varstva, ki je podlaga za povečano učinkovitost Poudarki programa 
dela Socialne zbornice Slovenije so predvsem na razvojnih nalogah, na razvoju mednarodnega sodelovanja (še 
posebno po vstopu v EU) in čim večjemu približevanju slovenskega sistema socialnega varstva razvitim sistemom v 
Evropski uniji, upoštevajoč slovenske strateške dokumente na področju socialnega varstva. Temeljne naloge pa 
ostajajo izvajanje javnih pooblastil, ki so določena z zakonom in se nanašajo na načrtovanje in spremljanje 
pripravništva, organiziranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja, organizacijo supervizije in reševanje 
ugovorov zoper delo zasebnikov.

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji so izvajanje nalog, ki jih Socialna zbornica Slovenije opravlja kot javno pooblastilo, in drugih nalog, ki 
dvigujejo kvaliteto izvedbe storitev zaposlenih v socialnem varstvu, razvoj novih poklicev in izobraževanja na 
področju socialnega varstva.

4433 - Sofinanciranje PHARE programov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje Phare programov in delo Ministrstva v okviru Oddelka za EU zadeve in tehnično pomoč.

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

Za izhodišče smo uporabili plan vzporednih izdatkov, ki jih ni mogoče kriti v okviru "Prehodnega aranžmaja" 
(Transition Facility) ter planirane potrebe zaradi razširjenih nalog Oddelka in Ministrstva, ki izhajajo iz statusa 
Slovenije kot kot članice EU.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Višina sredstev na postavki je planirana glede na stroške, ki jih iz EU donacije "Prehodni aranžma" ni dovoljeno 
financirati ter glede na predvidene nove obveznosti Oddelka (DDV za različne storitve, stroški lokalnih 
strokovnjakov, službenih potovanj in specialnih izobraževanj).

4. Planirani indikatorji

Izplačila DDV skladno z dinamiko projekta v okviru "Prehodnega aranžmaja" ter realizacija porabe za delo 
Oddelka.

7089 - Sofinanciranje tiska in drugih projektov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki zagotavljajo dejavnost izdaje strokovnega tiska s področja delovanja ministrstva, kot tudi 
sofinanciranje strokovnih konferenc, posvetov ali simpozijev s področja dela ministrstva.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišče so planirane potrebe,ob upoštevanju proračunskih izhodišč.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ministrstvo sofinancira izdaje strokovnega tiska z vseh področij dela ministrstva - pripravo in izdajo strokovnih 
publikacij, knjig, brošur, strokovnih revij in drugih strokovnih gradiv. Prejemniki so različni prosilci, ki pripravljajo 
in izdajajo tak tisk. Sredstva so predvidena tudi za sofinanciranje strokovnih konferenc, posvetov ali simpozijev s 
področja dela ministrstva. Kriteriji in postopek dodeljevanja sredstev so določeni v Pravilniku o merilih za 
sofinanciranje tiska, projektov, društev in drugih organizacij.

Večji del sredstev (23 mio SIT) za leto 2005 je planiran za sofinanciranje predvidene organizacije mednarodnega 
kongresa EURAG 2005. EURAG, Evropska zveza starejših, je zveza nevladnih, nestrankarskih interesnih 
organizacij, ki vključujejo starejše ali delujejo v njihovo korist. Vključuje organizacije iz 34 držav Evrope, Amerike 
in Izraela. EURAG sodeluje z delovnimi telesi znotraj Evropske unije, v Svetu Evrope in v Organizaciji združenih 
narodov. ZDUS je deset let včlanjena v zvezo EURAG. Slovenija je na 17.kongresu v Torinu dobila priložnost, daje 
kot nova pridružena članica Evropske unije gostiteljica kongresa v letu 2005. Izvedba kongresa je bila ponujena 
ZDUS-u, na seji Generalnega sveta v Muenchenu pa je bila podelitev organizacije Sloveniji tudi uradno potrjena. 
Tema 18.kongresa EURAG je »Perspektive starejših v razširjeni Evropi s poudarkom na socialni varnosti«.

1435 - Spodbujanje socialnega dialoga

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za okrepitev socialnega dialoga tako na strani delodajalskih kot delojemalskih 
organizacij. Okrepiti je namreč potrebno bipartitni dialog, kar narekujejo tudi EU smernice.

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

Izhodišče so planirane potrebe, ob upoštevanju proračunskih izhodišč.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za okrepitev socialnega dialoga tako na strani delodajalskih kot delojemalskih organizacij.

1286 - Strokovni nadzor

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje strokovnega nadzora je opredeljeno v 102. do 108. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 
54/92, 56/92, 13/93,42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03). Zakon določa obseg 
nadzora in plačnika stroškov. Izvedbena vprašanja ureja na podlagi zakona izdan Pravilnik o strokovnem in 
upravnem nadzoru na področju socialnega varstva (Ur.l.RS, št.105/2000). S pluralizacijo socialno varstvenih 
storitev in izvajalcev storitev, ki je opredeljena v Nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2005 (Ur.l.RS, 
št31/2000), je potrebno zagotoviti strokovni nadzor ne le za obstoječe socialno varstvene zavode, temveč tudi za 
izvajalce socialno varstvenih storitev, ki jim je podeljena koncesija za opravljanje te dejavnosti in druge zasebnike. 
Strokovni in upravni nadzor se opravlja kot redni nadzor po programu, ld ga sprejme minister, pristojen za socialno 
varstvo. Program rednega nadzora se določi vsako leto posebej z letnim planom. V skladu z določbami zakona mora 
biti pri vsakem izvajalcu javne službe opravljen redni nadzor vsaj enkrat v obdobju treh let, ministrstvo pa je dolžno 
organizirati in izvesti tudi izredne nadzore na zahtevo upravičenih predlagateljev, ki jih opredeljuje zakon. Poleg 
nadzorov izvajalcev javne službe izvaja ministrstvo tudi nadzor izvajanja programov, ki dopolnjujejo mrežo javne 
službe in jih ministrstvo sofinancira na podlagi javnih natečajev. Za usposabljanje in dopolnjevanje znanj izvajalcev 
nadzora se izvajajo lemi strokovni posveti.

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

V načrtu so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna, kar pomeni enak obseg dejavnosti kot v letu 2004.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Za izpolnitev zakonske obveznosti, po kateri se pri izvajalcih javnih služb izvede vsaj en redni strokovni in upravni 
nadzor v obdobju treh let, bo v letu 2005 potrebno opraviti 65 rednih nadzorov. Dodamo so pri izvajalcih javne 
službe predvideni še 4 izredni strokovni in upravni nadzori. Na podlagi pogodb o sofinanciranju programov, ki 
dopolnjujejo mrežo javne službe, se bo izvedel nadzor petih programov

4. Planirani indikatorji

Število nadzorov bo skladno z razpoložljivimi proračunskimi možnostmi in v okviru letnega načrta dela za leto 
2005. Skupaj bo v letu 2005 izvedenih 74 nadzorov. Izvedla se bosta 2 enodnevna strokovna posveta za izvajalce 
nadzorov.
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4077 - Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje usposabljanja delavcev socialnega varstva je opredeljeno v 73. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. 
list RS, št 54/92, 56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03), v 
Nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2005 in Kolektivni pogodbi za dejavnost socialnega varstva. 
Sredstva so namenjena usposabljanju strokovnih in drugih delavcev ter sofinanciranju individualnega izobraževanja 
na različnih stopnjah. Glede na raznolikost strok in poklicev ter pričakovane visoke kakovosti izvajanja socialno 
varstvenih storitev in programov je povečevanje sredstev na tej postavki nujno, saj je le na ta način mogoče 
spodbujati strokovni razvoj področja socialnega varstva.

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

V načrtu so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna, delno povečanje pa je posledica povečanega potreb, ki so 
predvidene v letu 2005. Zagotavljanje pogojev za povečanje strokovne usposobljenosti in pridobivanje mednarodnih 
izkušenj ter drugih podlag za delovanje strokovnih institucij je z vstopom v EU pomembno vprašanje, ki ga je 
mogoče rešiti z vsaj delnim povišanjem sredstev na tej proračunski postavki. Izobraževanje vpliva na učinkovitost 
dela, zato je povečevanje sredstev na tej postavke dolgoročno koristno.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so predvidena sredstva za različne vrste usposabljanja delavcev socialnega varstva po letnem 
načrtu izobraževanja in usposabljanja.

4. Planirani indikatorji

Indikator uspešnosti in obsega dela je izvedba letnega programa izobraževanja, ki ga sprejme Socialna zbornica 
Slovenije, potrdi pa ministrstvo pristojno za socialne zadeve.

7070 - Stroški izvajanja vojnih zakonov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunskih sredstev za kritje stroškov izvajanja vojnih zakonov bodo potekala plačila tiskanja in 
distribucije predpisanih obrazcev in tiskovin po vojnih zakonih ter na njihovi podlagi izdanih izvršilnih predpisih ( 
obrazci izvidov in mnenj zdravniških komisij prve in druge stopnje, izkaznice vojnih veteranov, vojnih invalidov in 
žrtev vojnega nasilja; izkaznice za popust pri vožnjah, bolniških listov za uveljavljanje zdraviliškega in klimatskega 
zdravljenja itd.). Na podlagi sklenjenih najemnih pogodb Ministrstvo zagotavlja ustrezne prostore za nemoteno delo 
zdravniške komisije prve stopnje v Celju in zdravniške komisije druge stopnje s sedežem v Ljubljani. Za izvajanje 
revizijskih in drugih del v upravnem postopku ima Ministrstvo sklenjene pogodbe o delu z nekaj zunanjimi 
sodelavci, sicer revizij in drugih odločb nikakor ne bi mogli opraviti v zakonitem roku, ki vsaj za revizije ni več 
kršen. S te proračunske postavke se krijejo stroški honorazjev in nadomestil članom zdravniških komisij, ki 
opravljajo strokovno izvedensko delo v komisijah prve in druge stopnje.Obseg potrebnih sredstev je odvisen od 
zahtevnosti dela in števila obravnavanih primerov, kar se pri obračunu izraža v ustreznem številu točk. Vrednost 
točke se usklajuje glede na rast izhodiščne plače v negospodarstvu.

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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga sprememb Proračuna za leto 2004 sprejet na proračunski seji 
Vlade dne 21.7.2003 ter v okviru tega splošno pravilo planiranja sredstev iz Proračunskega priročnika Ministrstva 
za finance.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na tej postavki ni konkretnih projektov. Sredstva se uporabljajo na podlagi posameznih pogodb za : tiskanje 
predpisanih obrazcev, stroškov najema prostorov za potrebe zdravniških pregledov vojnih invalidov, izvajanja 
revizije in pritožbenih odločb ter stroškov sejnin in potnih stroškov za člane zdravniških komisij I. in II. Stopnje , ki 
pa se izvajajo na podlagi Sklepov o imenovanju , kijih izda pristojni minister.

4. Planirani indikatorji

Predvidene letne rasti cen za te namene v okviru limitiranih sredstev.

1439 - Stroški izvajanja zakona o socialnem varstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V spremembah Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št 54/92, 56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 
36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03), je predvidena podpora izvajanja zakona - centralna izplačila denarnih 
socialnih pomoči, ki je namenjena za izvajanje računalniških obdelav za denarne socialne pomoči. Na postavki se 
zagotavljajo tudi sredstva za plačila stroškov dela invalidskih komisij, ki ugotavljajo nezmožnost za delo prosilcev 
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za. socialno pomoč, za plačilo priročnika za strokovno oceno pri vrednotenju vozil in poštnih stroškov, povezanih s 
posredovanjem seznamov in magnetnih medijev (disket) s podatki o prejemnikih denarne socialne pomoči bankam.

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

V načrtu so upoštevana izhodišča za pripravo proračuna.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Predvidena podpora izvajanja zakona o socialnem varstvu zajema centralna izplačila denarnih socialnih pomoči, 
izvajanje računalniških obdelav za denarne socialne pomoči, krijejo se plačila stroškov dela invalidskih komisij, ki 
ugotavljajo nezmožnost za delo prosilcev za socialno pomoč, plačilo priročnikov za strokovno oceno pri 
vrednotenju vozil kot elementa premoženjskega stanja prosilca za denarno pomoč in poštne stroške povezane s 
posredovanjem seznamov in magnetnih medijev (disket) s podatki o prejemnikih denarne socialne pomoči bankam.

4. Planirani indikatorji

Izvedba načrtovanih aktivnosti bo izvedena v skladu z razpoložljivimi sredstvi, ažurnost poslovanja pri izvajanju 
določb Zakona o socialnem varstvu je osnovni indikator spremljanja uspešnosti. Indikator je realizacija pogodb z 
zunanjimi izvajalci. •

1444 - Stroški vodenja upravnega postopka

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za redno delovanje ministrstva.

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

Izhodišče so planirane potrebe, ob upoštevanju proračunskih izhodišč.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za obveznost ministrstva, ki izhaja iz zakona o splošnem upravnem postopku.

2198 - Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov socialnega varstva in družinskih 
prejemkov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost centrov za socialno delo, oz.informatizacija postopkov za uveljavljanje zakonskih pravic.

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

Izhodišča upoštevajo planirane in prevzete pogodbene obveznosti, ob upoštevanju proračunskih izhodišč.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so predvidena za dokončanje projekta MDDSZ-ISCSD in vzpostavitev informacijskega sistema 
za nadzor in podporo izvajanja naslednjih zakonov: Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkov, Zakona 
o socialnem varstvu ter Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki pokrivajo področje družinskih 
prejemkov, socialno-varstvenih dajatev, preživnin, rejništva in posvojitev ter za aplikacije, ki podpirajo storitve in 
druga javna pooblastila, ki jih izvajajo na centrih za socialno delo in na Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve.

Dejavnost obsega nadaljevanje razvoja informacijskega sistema MDDSZ-ISCSD, vzdrževanje in dodatna dela za že 
vzpostavljene sklope informacijskega sistema zaradi sprememb zakonodaje. V skladu z zakonom je potrebno tudi 
vzdrževanje baz podatkov dosedanjega sistema.

Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje nabav na centralni infrastrukturi na CVI za potrebe projekta ISCSD.

786 7 - Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava podatkov po vojnih zakonih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se bodo financirali stroški vzdrževanja in izvajanja informacijskega sistema ter dodatnih del pri 
organih za varstvo vojnih invalidov in vojnih veteranov pri upravnih enotah v Republiki Sloveniji in obdelava 
podatkov za izvajanje pravic - to je centralnega izplačevanja denarnih prejemkov upravičencem s področja Zakona 
o vojnih invalidih, Zakona o vojnih veteranih, Zakona o žrtvah vojnega nasilja, Zakona o posebnih pravicah žrtev v 
vojni za Slovenijo 1991 in pozitivne zakonodaje s področja vojnih grobišč ter centralnega izvajanja plačil pravnim 
osebam za izvršene storitve upravičencem po že navedenih zakonih.
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Vsebina vzdrževanja in izvajanja sistema predstavlja predvsem: aktivnosti, ki zagotavljajo nemoteno delovanje, 
vsebinsko pa dopolnjevanje programa glede na zahteve uporabnikov, spremembe, ki so povezane s spremenjeno 
zakonodajo na tem področju, odpravljanje zastojev in napak in daljinsko uporabniško pomoč.

Posebno poglavje predstavlja priprava podatkov, poročil in analiz po prevzemu podatkov upravnih enot - za 
Ministrstvo za delo ,družino in socialne zadeve, Ministrstvo za finance in priprava podatkov za mesečna izplačila 
upravičencem za posamezne poslovne banke.Prav tako so v tem zajeti podatki za izplačila pravnim osebam in 
zdravniškim komisijam.

V okviru vseh storitev se bodo izvajala še naslednja dela: vodenje in organizacija dela ter zahtevna tehnična 
svetovanja, načrtovanje rešitev in presoja kakovosti, instalacije, servisi in uporabniška podpora, programiranje in 
poslovno skrbništvo.

Vsa dela se izvajajo po pogodbi, ki se sklene v skladu s pozitivnimi predpisi.

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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga sprememb Proračuna za leto 2004 sprejet na proračunski seji 
Vlade dne 21.7.2003 ter v okviru tega splošno pravilo planiranja sredstev iz Proračunskega priročnika Ministrstva 
za finance.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sistem rednega letnega vzdrževanja, izvajanja, IS - Kurir in nadgradnje tega IS v

E - Kurir z namenom usklajevanja z Akcijskim načrtom E - uprave, podpirajo posamični projekti, ki so zajeti v 
letni pogodbi, kar skupaj omogoča nemoteno izvajanje pravic za upravičence po » vojnih » zakonih.

4. Planirani indikatorji

Predvidene letne rasti cen za namene izvajanja vseh sklenjenih pogodb te proračunske postavke v okviru 
limitiranih sredstev.

8000 - PHARE CFCU - Socialni dialog - SNP 2001

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pogodba se zaključi v letu 2004, postavka bo v letu 2005 ukinjena.

59 - Strokovni izpiti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strokovni izpiti na področju socialnega varstva so potreba, ki izhaja iz urejanja delovnih razmerij pripravnikom 
oziroma začetnikom v delovnem razmerju. Sodoben pristop pri urejanju tega vprašanja izhaja iz potreb razvoja 
sistema sočialnega varstva in glede na Zakon o socialnem varstvu, ki definira strokovne kvalifikacije strokovnih 
delavcev, predstavlja osnovo za začetek strokovnega dela. Pravna podlaga za to je Pravilnik o pripravništvu in 
strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva (Ur.l.RS 64/95). Gre za preverjanje znanja pred nastopom 
samostojnega dela, pretežno po opravljenem pripravništvu.

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

Sredstva izpitnin so namenjena plačilom za delo članov izpitnih komisij s področja socialnega varstva ter za 
materialne stroške za izvedbo strokovnih izpitov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Z izvajanjem teh aktivnosti gre za preverjanje znanja pred nastopom samostojnega dela, pretežno po opravljenem 
pripravništvu. Strokovni izpiti se izvajajo kot stalna dejavnost, delne spremembe v načinu izvedbe strokovnih 
izpitov pa bodo izvedene v okviru istih proračunskih sredstev.

4. Planirani indikatorji

Obseg izpitov je indikator realizacije te proračunske postavke. Letno se izvede med 160 do 200 strokovnih izpitov.

20022601 - Družinski prejemki in starševska nadomestila

1. Opis podprograma

V ta podprogram spadajo družinski prejemki, kot so predvideni v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (Uradni list RS št. 97/01 in 76/03). Tako so za leto 2005 v okviru sredstev za starševska nadomestila 
predvidena sredstva za izplačilo porodniškega nadomestila, očetovskega nadomestila, nadomestila za nego in 
varstvo otroka, posvojiteljskega nadomestila, prispevkov za socialno varnost zaradi krajšega delovnega časa zaradi 
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starševstva ter plačilo prispevkov 2a socialno varnost za upravičence do očetovskega dopusta brez nadomestila. V 
okviru sredstev za družinske prejemke so predvidena sredstva za otroški dodatek, kot dopolnilni prejemek družini za 
preživljanje, vzgojo in izobraževanje, kadar dohodek na družinskega člana ne presega 99% povprečne plače v 
Republiki Sloveniji; starševski dodatek do katerega je upravičena mati, po 77. dnevu starosti otroka pa lahko tudi 
oče, če nista upravičena do starševskega nadomestila; pomoč ob rojstvu otroka, do katere je upravičen vsak otrok, 
katerega oče ali mati imata stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; dodatek za veliko družino, do katerega je 
upravičen enkrat letno eden od staršev, če šteje družina tri ali več otrok; dodatek za nego otroka, do katerega je 

upravičen eden od staršev za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, za težko gibalno oviranega otroka ali 
otroka s težko motnjo v duševnem razvoju pa je le-ta upravičen do višje višine dodatka za nego otroka ter dodatek 
ter delno plačilo za izgubljeni dohodek, do katerega je upravičen eden od staršev, ki zapusti trg dela, da neguje in 
varuje težko gibalno oviranega otroka ali otroka s težko motnjo v duševnem razvoju.

2. Pravne podlage

Pravna podlaga za naveden podprogram je določena v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
(Uradni list RS št. 97/01 in 76/03).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji na ravni podprograma so zagotavljati upravičencem pravice, ki izhajajo iz zavarovanja za 
starševsko varstvo, to je pravica do starševskega dopusta, do starševskega nadomestila ter do dela s krajšim 
delovnim časom zaradi starševstva, s posamezno vrsto družinskih prejemkov pa omogočiti optimalni gmotni in 
socialni položaj družine in njenih članov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Podprogram vključuje proračunske postavke:

4115 Starševska nadomestila

3556 Otroški dodatek

3560 Ostali družinski prejemki

3560 - Drugi družinski prejemki

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru družinskih prejemkov so zagotovljena sredstva za zagotavljanje pravice do starševskega dodatka za tiste 
starše, ki ne prejemajo nadomestila plače za čas starševskega dopusta, pravice do pomoči ob rojstvu otroka v obliki 
različnih vrst zavitkov ali denaija, pravice do dodatka za veliko družino, pravice do dodatka za nego otroka ter 
pravice do delnega plačila za izgubljen dohodek, kot osebni prejemek enega izmed staršev, kadar prekine delovno 
razmeije ali prične delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva hudo bolnega otroka. Za prejemnike delnega 
plačila za izgubljeni dohodek so zagotovljena tudi sredstva za plačilo prispevkov delodajalca.

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

Družinski prejemki so v zakonu določeni v nominalnih zneskih, razen delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki je 
določen v višini minimalne plače.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pri družinskih prejemkih je predvideno enako število upravičencev kot v letu 2004. Družinski prejemki, razen 
delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki je odvisen od minimalne plače pa se usklajujejo enkrat letno, v skladu z 
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.

4. Planirani indikatorji

Dodatek za nego otroka bo predvidoma prejemalo povprečno mesečno 5.300 otrok v povprečni mesečni višini 
24.020 SIT, dodatek za veliko družino 26.000 družin v enkratni višini 81.560 SIT, pomoč ob rojstvu otroka 17.520 
otrok v enkratni višini 58.250 SIT, starševski dodatek povprečno mesečno okoli 2.480 upravičencev v povprečni 
mesečni višini 40.770 SIT. Upravičenci do starševskega dodatka bodo tudi pokojninsko in invalidsko zavarovani, za 
kar so sredstva v proračunu Republike Slovenije zagotovljena v okviru postavke poračunavanja obveznosti do ZPIZ.
V letu 2005 bo izplačan tudi družinski prejemek delno plačilo za izgubljeni dohodek, in sicer povprečno mesečno 
286 upravičencem v povprečni mesečni višini 119.161 SIT.

3556 - Otroški dodatek

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z otroškim dodatkom zagotavlja država staršem oziroma otroku, ki ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče 
dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje, kadar dohodek na družinskega člana ne presega 
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zgornje meje dohodkovnega razreda. Glede na dohodek družine v preteklem oziroma predpreteklem koledarskem 
letu je z zakonom predvideno osem dohodkovnih razredov, v okviru vsakega dohodkovnega razreda pa tri višine 
otroškega dodatka in sicer za prvega, za drugega in za tretjega ali naslednjega otroka. Višina otroškega dodatka se 
lahko poveča za 20% za predšolskega otroka, ki ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi ki urejajo vrtce 
in za 10% za otroke, ki živijo v enoroditeljskih družinah.

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

Otroški dodatki so v zakonu določeni v nominalnih zneskih in sicer je predvideno osem dohodkovnih razredov, v 
okviru vsakega dohodkovnega razreda pa tri višine otroškega dodatka in sicer za prvega, za drugega in za tretjega ali 
naslednjega otroka.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Predvideno število upravičencev do otroškega dodatka za leto 2005 je bistveno nižje in sicer glede na oceno za leto 
2003 za kar 27.000 upravičencev povprečno mesečno, glede na s proračunom predviden obseg za leto 2004 pa za 
več kot 15.600 upravičencev povprečno mesečno. Otroški dodatek se usklajujejo enkrat letno, v skladu z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin.

Planirani indikatorji

Otroški dodatek bo v letu 2005 prejemalo povprečno mesečno 378.685 otrok v povprečni mesečni višini 12.610 SIT, 
kar je bistveno manj kot v letu 2002 in 2003. Od 15 do 20 odstotkov otrok bo prejemalo povečano višino otroškega 
dodatka, ker živijo v enostaševski družini, 10 odstotkov otrok pa bo upravičenih do povečane višine otroškega 
dodatka, ker niso vključeni v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce.

4115 - Starševska nadomestila

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju starševskega varstva se načrtuje v letu 2004 zagotoviti nadomestila vsem staršem, ki koristijo 
porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, posvojiteljski dopust, očetovski dopust v taijanju 15 dni, za 75 
dni očetovske dopusta pa se predvideva plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače. Poleg tega je v 
okviru te postavke predvideno tudi plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom 
zaradi starševstva in sicer do tretjega leta starosti otroka oziroma do 18. leta starosti otroka, kije težje gibalno oviran 
ali zmerno ali težje duševno prizadet

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

Osnova za starševsko nadomestilo je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo 
v zadnjih 12 mesecih pred nastopom starševskega dopusta. Starševsko nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 
100% osnove. Osnova za plačilo prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom je minimalna plača. Starševska 
nadomestila se usklajujejo z rastjo izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pri starševskih nadomestilih je bilo za leto 2005 upoštevano nespremenjeno število rojstev glede na oceno za leto 
2003 in 2004. Starševska nadomestila bodo koristili vsi upravičenci do starševskega dopusta, razen upravičenci do 
očetovskega dopusta z nadomestilom, ki naj bi ga koristilo okoli 90% očetov, očetovski dopust brez nadomestila pa 
le okoli 15% očetov. Poleg tega je predvideno enako število upravičencev do dela s krajšim delovnim časom zaradi 
starševstva kot v letu 2004.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 je ocenjeno, da bo starševsko nadomestilo prejemalo povprečno mesečno okoli 16.020 staršev v 
povprečni mesečni višini 203.449 SIT. Za upravičence do starševskega nadomestila je potrebno zagotoviti tudi 
sredstva za plačilo vseh prispevkov delodajalca, 1.404 upravičencem povprečno mesečno pa bodo izplačani tudi 
prispevki za zagotavljanje socialne varnosti v času dela s skrajšanim delovnim časom v povprečni mesečni višini 
18.461 SIT ter povprečno 200 očetom mesečno prispevek za očetovski dopust brez nadomestila v povprečni 
mesečni višini 44.263 SIT.

20022603 - Rejništvo

1. Opis podprograma

Rejništvo je posebna oblika družbenega varstva otrok in mladostnikov, ki je določena z Zakonom o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih. Izvaja se v družinah, kar je za otrokov psihofizični razvoj izrednega pomena. Rejnik je za 
posameznega rejenca upravičen do mesečne rejnine, ki zajema oskrbnino za otroka in plačilo dela. Če rejnik izvaja 
rejniško dejavnost kot poklic, mu Republika Slovenija zagotavlja tudi plačilo prispevkov za socialno varnost.
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2. Pravne podlage

Pravna podlaga za izvajanje rejništva je določeno z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 
110/02).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Rejništvo je posebna oblika družbenega varstva otrok in mladostnikov, ki se izvaja v družinah, kar je za otrokov 
psihofizični razvoj izrednega pomena. Ta oblika nadomestnega varstva je v Sloveniji dobro razvita in razšiijena in 
se bo tudi v bodoče ohranjala in nadgrajevala.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma je skozi celotno proračunsko obdobje zagotavljati nemoteno izvrševanje 
izplačil upravičencem po veljavni zakonodaji oziroma spoštovanje vseh pogodbenih obveznosti.

Podprogram vključuje proračunski postavki:

7019 Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in rejnikov

7057 Rejnine

705 7 - Rejnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rejnino sestavljajo materialni stroški za otroka in plačilo dela rejnice.

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

Za leto 2005 ocenjujemo, da bomo zagotovili rejnino za enako število rejencev kot v letu 2004.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Rejnik je za posameznega rejenca upravičen do mesečne rejnine, ki zajema oskrbnino za otroka in plačilo dela. 
Oskrbnino sestavljajo sredstva za materialne stroške za rejenca in denarni prejemek v višini otroškega dodatka. 
Rejnine se usklajujejo enkrat lemo, v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se predvideva, da bo v rejništvo vključenih povprečno mesečno okoli 1.300 otrok. Višina rejnine bo 
znašala povprečno mesečno 102.509 SIT.

7019 - Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in rejnikov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rejnikom, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic, zagotavlja država plačilo prispevkov za socialno varnost in sicer 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje ter starševsko varstvo.

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

V letu 2005 bo država zagotavljala plačilo prispevkov za socialno varnost enakemu številu upravičencev kot v letu 
2004 in sicer povprečno mesečno 120 rejnikom. Osnova za plačilo prispevkov je določena z zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S plačilom prispevkov se bo zagotavljala socialna varnost rejnikom, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic.

4. Planirani indikatorji

V letu 2005 bo država zagotavljala plačilo prispevkov za socialno varnost enakemu številu upravičencev kot v letu 
2004 in sicer povprečno mesečno 120 rejnikom, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic, v povprečni mesečni višini 
65.182 SIT.

20022604 - Materinski domovi in zavetišča

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje proračunsko postavko:

4074 Materinski domovi in zavetišča za otroke in ženske žrtve nasilja, za katero se načrtuje porabo v obsegu kot ga 
določa Nacionalni program socialnega varstva.
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2. Pravne podlage

Možnost delovanja materinskih domov in zavetišč je opredeljena v 59. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur.list 
RS, št 54/92, 56/92, 13/93 in 42/94-odl.US RS, 1/99, 41/99, 26/01), opredeljuje pa jih tudi Nacionalni program 
socialnega varstva do leta 2005 (Ur.list RS, št. 31/00). Sredstva so namenjena sofinanciranju obstoječega obsega 
programov; mreže materinskih domov in zavetišč ter programov psihosocialne pomoči za ženske in otroke žrtve 
nasilja in delno širitvi izvajanja programov v letu 2004 v okviru, ki ga določa Nacionalni programa socialnega 
varstva do leta 2005 (Ur. list RS št 31/2000).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljati možnosti za izvajanje programov, ki pomenijo za ženske in otroke, žrtve nasilja, nujno dopolnitev javni 
službi in širijo obseg možnosti za različne oblike pomoči v skladu z Nacionalnim programom socialnega varstva do 
leta 2005 (Ur. list RS št 31/2000).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Za leto 2005 se planira sofinanciranje programov, ki so bili financirani v letu 2004 in delno razširitev mreže 
materinskih domov in zavetišč.

4074 - Materinski domovi in zavetišča za otroke in ženske žrtve nasilja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje materinskih domov in zavetišč je opredeljeno v 59. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 
54/92, 56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/031), opredeljuje pa jih 
tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur.list RS, št. 31/00). Sredstva so namenjena 
sofinanciranju delovanja materinskih domov in zavetišč, namestitvam žrtev nasilja v navedenih objektih ter 
programom psihosocialne pomoči za ženske in otroke žrtve nasilja.

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

V okviru postavke se bodo sofinancirali javni zavod Materinski dom Ljubljana, Materinski dom Pelikan (2 enoti), 
Materinski dom Postojna, Materinski dom Solkan, Vama hiša Maribor, Varna hiša SOS Ljubljana, Vama hiša Celje 
(3 enote), Vama hiša Novo mesto, Zavetišče Pepcin dom in dva programa svetovanja žrtvam kot večletni program. 
Delno bodo sofinancirani preko enoletnega razpisa, tudi drugi programi varovanja ranljivih skupin. Nacionalni 
program socialnega varstva do leta 2005 določa ustanovitev tovrstnih institucij v obsegu, ki bi zadostil kapacitetam 
250 mest.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru navedene postavke se sofinancira delovanje enega javnega zavoda. V okviru sofinanciranja 11 večletnih 
programov pa se na podlagi meril in kriterijev sofinancirajo stroški za zaposlene in materialni stroški izvajanja 
progjramov. Sredstva omogočajo delovanje že obstoječih programov.

4. Planirani indikatorji

Števila sofinanciranih programov in obsega uporabnikov ni mogoče natančno predvideti. Kapaciteta nastanitev 
uporabnikov, kijih predstavljajo ranljive skupine žensk in otrok naj bi bila okrog 225 mest, sofinanciranih pa bo še 
nekaj manjših programov tovrstne pomoči, kar bo realizirano na osnovi javnega razpisa.

20022605 - Drugi programi v pomoč družini' 

1. Opis podprograma

N ta podprogram spada sofinanciranje dveh nevladnih organizacij, ki imata v slovenskem prostoru povsem 
specifičen položaj in vlogo, in sicer Zveza prijateljev mladine Slovenije in Društvo Slovenski odbor za UNICEF; 
sofinanciranje programov, ki so namenjeni neposredno družinam oziroma posameznim njenim članom in podpirajo 
njeno nastajanje in delovanje ter stroški, ki so povezani z izvajanjem zakonov s področja družine.

2. Pravne podlage

Pravna podlaga za naveden podprogram je določena v zakonih s področja družine, to je v Zakonu o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/87 - prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 64/01) v povezavi z 
Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 41/99 in 26/01), v ter Resolucija o izvajanju družinske 
politike (Uradni list RS, št. 40/93).
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti možnosti za izvajanje nalog in programov, ki izhajajo iz zakonov in s tem 
omogočiti družinam, predvsem pa otrokom različne oblike pomoči. Hkrati si prizadevamo tudi za vzpostavljanje 
optimalnih gmotnih in ostalih izvedenih pogojev nevladnim organiracijam, katerih osnovna naloga je pomoč 
otrokom in družini.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni cilji podprograma je omogočiti družinam, predvsem pa otrokom različne oblike pomoči ter zagotavljati 
nemoteno izvrševanja izplačil po veljavni zakonodaji.

Podprogram vključuje proračunske postavke:

4070 Nevladne organizacije na področju otroka in družine

4071 Programi v podporo družini

7140 Stroški izvajanja zakonov s področja družine

40 70 - Nevladne organizacije na področju otroka in družine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zveza, prijateljev mladine Slovenije ima, kot nacionalna organizacija za področje otroka in družine, v slovenskem 
prostoru poseben položaj, predvsem zaradi njene regionalne razvejanosti. Društvo Slovenski odbor za UNICEF ima 
kot nevladna organizacija posebno pomembno vlogo pri promociji poslanstva UNICEF v naši državi.

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

Predvideno je, da se bo program izvajal v obsegu, kot je določen za leto 2004.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje Zveze prijateljev mladine je programsko. Izvajalec, kot organizacija na nacionalni ravni, utrjuje 
organiziranost in delovanje ter razvoj dejavnosti v podporo otroku in družini preko društev in občinskih zvez 
prijateljev mladine in izvaja samostojne nacionalne programe in programe, ki so sinteza dejavnosti društev in 
občinskih zvez.

Naloga društva Slovenski odbor za UNICEF je, da predstavlja UNICEF v Sloveniji, podpira njegovo delo pri 
promociji in uresničevanju otrokovih pravic ter pomaga pri zadovoljevanju potreb otrok po svetu in doma, širi javno 
zavest in spodbuja javno podporo UNICEFu z neposrednim izvajanjem programov ter zbiranjem sredstev za 
UNICEF iz zasebnih virov. Hkrati se bo nadaljevalo tudi sofinanciranje Monitoring centra, to je naloga v okviru 
nacionalnega programa za otroka.

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se predvideva sofinanciranje enakih programov, kot v 2004.

4071 - Programi v podporo družini

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med programe v podporo družini sodijo programi ali enkratni projekti, ki se odvijajo izven javne službe, predvsem v 
okviru nevladnih organizacij. Ti programi se nanašajo na informiranje, izobraževanje in svetovanje staršev, 
partnerjev, zakoncev in otrok, programi za pomoč družini ter programi za vzgojo družinskih članov tistih družin, v 
katerih živijo otroci s posebnimi potrebami.

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

Programi in izvajalci programov v podporo družini bodo izbrani na javnem razpisu, višina sredstev pa bo odvisna od 
skupne vrednosti programa in od ocene pomembnosti programa, ki jo bo določila posebna komisija na podlagi 
meril. V lem 2005 se bo nadaljevalo s širitvijo obstoječe mreže nevladnih organizacij za pomoč družinam, predvsem 
pa za preprečevanje nasilja v družini.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ti programi se nanašajo na informiranje, izobraževanje in svetovanje staršev, partnerjev, zakoncev in otrok, 
programi za pomoč družini ter programi za vzgojo družinskih članov tistih družin, v katerih živijo otroci s 
posebnimi potrebami, kar bo nedvomno prispevalo k doslednemu izvrševanju ciljev na področju programov v 
podporo družini.
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4. Planirani indikatorji

S sofinanciranjem programov nevladnih organizacij za področje družine in za področje otroka se bo nadaljevalo 
kontinuirano delo na tem področju.

7140 - Stroški izvajanja zakonov s področja družine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru stroškov za izvajanje zakonov se bodo zagotavljala sredstva za izvajanje centralnih obdelav, kontrole 
podatkov, usposabljanje strokovnih delavcev, vzpostavitev enotnih evidenc in registrov ter druge dejavnosti.

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

Izračuni temeljijo na osnovi ocene realizacije nalog in predvideni porabi sredstev v letu 2003 in 2004.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru stroškov za izvajanje zakonov se bodo plačevali stroški priprave, izdelave in tiskanje obrazcev za 
uveljavljanje posameznih pravic; stroški izvajanja mesečnih obdelav v okviru enotnega informacijskega sistema za 
izvajanje zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, rejnin in preživnin ter izvajanje centralnih obdelav; 
stroški raziskav s področja družine; poštnina za mesečno pošiljanje izplačilnih listkov staršem, ki bodo prejemali 
eno od vrst starševskega nadomestila in pošiljanje podatkov v zvezi z dohodnino meseca januaija, mesečno 
pošiljanje obvestil rejnicam, pošiljanje obvestil o uskladitvi višine preživnin; predujmov za opravljanje izvršilnih 
dejanj v postopku, ki jih mora po določilih Konvencije o uveljavljanju preživninskih zahtevkov v tujini založiti 
ministrstvo kot posredniški organ; za opravljanje strokovnega dela za zdravniške komisije, ki izdajajo mnenja v 
zvezi z uveljavljanjem pravice do dodatka za nego otroka; izdelava strokovnih mnenj in stroškov za delo 
zdravniških komisij, ki izdajajo mnenja v zvezi z uveljavljanjem pravice do dodatka za nego otroka, podaljšanega 
dopusta za nego in varstvo otroka za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter za pravico do delnega plačila 
za izgubljen dohodek ter dela pritožbene komisije. Tudi v letu 2005 se bo z usposabljanjem rejnic po ZDIR in z 
vzpostavitvijo evidenc ter registra za rejnice; izvajanje pravilnika o porokah; usposabljanje svetovalnih delavcev za 
preprečevanje nasilja v družini, centralna vzpostavitev in izvajanje nalog na področju posvojitev,

4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se predvideva podobno financiranje nalog kot v letu 2004.

20022606 - Nadomestila preživnin

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje proračunsko postavko 4119 - Jamstveni in preživninski sklad - nadomestila preživnin, na 
kateri zagotavljamo sredstva za nadomestila preživnin.

2. Pravne podlage

Pravna podlaga je določena z Zakonom o Jamstvenem in preživninskem skladu RS (Ur. 1. RS, št 25/97, 10/98, 
41/99, 53/99 in 119/02) za izplačila nadomestil preživnine otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno 
odredbo oz. dogovorom pri Centru za socialno delo določena preživnina in jo preživninski zavezanec na plačuje ali 
jo plačuje neredno.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Uresničevanje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine v primeru, ko preživninski zavezanci ne plačujejo 
svojih obveznosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotovitev nadomestila preživnin vsem otrokom, katerim preživninski zavezanci ne plačujejo svojih obveznosti.

4119 - Jamstveni in preživninski sklad - nadomestila preživnin

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev izplačil po Zakonu o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Ur.l. RS, št.: 
25/97, 10/98, 41/99, 53/99, 119/02) za izplačila nadomestil preživnine otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, 
začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina in jo preživninski zavezanec 
ne plačuje oziroma jo plačuje neredno.
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2. Planirani indikatorji

V letu 2005 Sklad načrtuje povprečno mesečno izplačilo nadomestila preživnine v višini 16.000 SIT. Ob 
predvidenemu trendu mesečnega naraščanja števila otrok, ki prejemajo nadomestilo preživnine, bo ob koncu leta 
2005 prejemalo nadomestilo preživnine okrog 4.200 otrok. Sklad bo učinkovito izterjeval terjatve do dolžnikov.

20042601 - Centri za socialno delo

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke:

1283 Dejavnost centrov za socialno delo

1288 Računalniška oprema CSD

4072 Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje programov nevladnega sektorja

4073 Krizni centri

4442 Poslovni prost

7147 Interventne službe CSD

3233 Premije KDPZ - CSD

3238 Sredstva za izvedbo ZSPJS - CSD

Ministrstvo v tem glavnem programu koordinira in financira izvajanje dejavnosti CSD in vrste izvajalcev 
nevladnega sektorja, ki v okviru pluralnega sistema izvajalcev dejavnosti socialnega varstva tvorijo institucionalni 
okvir za urejanje področja socialnega varstva.ori CSD

2. Pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 
6/02, 110/02 in 5/03),

Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. list RS št. 31/2000),

Načrt za izvajanje usmeritev in nalog iz nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 (Ur. list RS št. 
45/2002),

Program boja proti revščini in socialni izključenosti, (sprejet na Vladi RS 3.11.2000).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti pogoje za normalno delovanje centrov za socialno delo in drugih 
izvajalcev programov, ki so namenjeni ranljivim skupinam.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so zagotoviti pogoje za normalno izpolnjevanje nalog centrov za socialno delo in ostalih 
izvajalcev storitev socialnega varstva v skladu z obstoječimi pravnimi podlagami in strateškimi dokumenti.

1283 - Dejavnost centrov za socialno delo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za delovanje centrov za socialno delo je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 
56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03), opredeljuje pa jih tudi 
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur.list RS, št. 31/00 IV/2) kot del javne službe na področju 
socialnega varstva ter številni drugi zakoni, ki podajajo posamezna javna pooblastila za delo centrov za socialno 
delo.

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

Za leto 2005 je predvideno povečanje sredstev v skladu s predvideno rastjo plač in materialnih stroškov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S predvidenimi sredstvi bo zagotovljeno redno opravljanje dejavnosti v 62 centrih za socialno delo v Sloveniji in 
sicer za izvajanje nalog, ki jih centrom nalagajo Zakon o socialnem varstvu in številni drugi zakoni, ki jim dajejo 
javna pooblastila. V letu 2005 se bo nadaljevalo izvajanje reorganizacije centrov za socialno delo, ki bo sledilo 
določbam novega Zakona o socialnem varstvu in drugi zakonodaji.
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4. Planirani indikatorji

V letu 2004 bo s strani ministrstva, pristojnega za socialne zadeve, financiranih 926 zaposlenih; na tej ravni bo 
ministrstvo financiralo dejavnost CSD tudi v letu 2005.

4072 - Eksperimentalni in razvojni programi socialnega varstva ter sofinanciranje
programov nevladnega sektorja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga za sofinanciranje tovrstnih programov je Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 56/92, 
13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03) in Nacionalni program socialnega 
varstva do leta 2005 (Ur. list RS, št 31/00 - IX. točka). Sredstva so namenjena za razvoj in izvajanje programov, ki 
se ne izvajajo v okviru storitev javne službe, vendar so pomembna za zmanjševanje obsega socialne problematike. 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, za enoletne in večletne programe na področju invalidske 
problematike, specializiranih preventivnih programov za otroke in mladostnike, svetovanja po telefonu, programe za 
starejše ter za programe zavetišč za brezdomce. Pretežen del sredstev prejemajo nevladne organizacije.

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

Predlog izhaja iz ocene potreb in razpoložljivih sredstev, ki jih je možno nameniti za sofinanciranje programov, in 
dejstva, da vedno več programov, ki so sofinancirani kot eksperimentalni in razvojni, prehaja na redno financiranje 
iz drugih postavk ministrstva.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na podlagi letnega razpisa se sofinancira okoli 100 do 130 različnih programov. Poleg tega se v okviru navedene 
postavke sofinancira 18 večletnih programov na področju specializiranih preventivnih programov za otroke in 
mladostnike, zavetišč za brezdomce, skupin starih za samopomoč in programov stanovanjskih skupin oziroma 
asistence in osebne pomoči za invalide. Projekti so po vsebini zelo različni in pokrivajo zelo različna področja 
socialne problematike.

4. Planirani indikatoiji

Števila sofinanciranih programov in obsega uporabnikov ni mogoče natančno predvideti. S povečanjem 
sofinanciranja teh programov se povečuje tudi pokritost celotne Slovenije z različnimi aktivnostmi. Predvideva se 
sofinanciranje od 100 do 130 različnih programov.

7147 - Interventne službe CSD

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravna podlaga je Navodilo o ravnanju z mladoletnikom, ki se izmika izvršitvi vzgojnega ukrepa (Ur. list SRS, št 
17/79). Gre za intervencije centrov za socialno delo izven rednega delovnega časa, ki delujejo za posamezno regijo.

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

Podlaga za ohranitev te postavke so potrebne dejavnosti oz. storitve, ki se jih nudi ostalim ogroženim skupin ali 
posameznikom v različnih socialnih stiskah, ki zahtevajo interventno ukrepanje. Delne spremembe so posledica 
prenosa izvajanja interventnih služb na novoustanovljene krizne centre zato je leta 2005 predvidena uskladitev 
financiranja s povečanim številom ustanovljenih kriznih centrov (proračunska postavka - 4073).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Interventne službe so ustanovljene za pokrivanje interventnih zadev na področju socialnega varstva izven rednega 
delovnega časa in so urejene/organizirane regionalno.

4. Planirani indikatorji

Z ustanavljanjem kriznih centrov se sočasno zmanjšuje obseg dela in financiranja interventnih služb. Pričakujemo 
zmanjševanja obsega dela in zmanjšanje potrebe po sofinanciranju te dejavnosti.

4073 - Krizni centri

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Možnost delovanja kriznih centrov je opredeljena v 59. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št 54/92, 
56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03), opredeljuje pa jih tudi 
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. list RS, št. 31/00, alinea V.-2.2.), kot del javne službe na 
področju socialnega varstva.
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2. IzhodiSča m kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Do leta 2003 so delovali trije krizni centri s 15 zaposlenimi, od jeseni leta 2003 pa delujeta še dva. Od začetka leta 
2005 je načrtovano financiranje šestih kriznih centrov, usklajeno s predvideno rastjo plač in materialnih stroškov. 
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 predlaga ustanovitev osmih kriznih centrov, zato je v letu 2005 
predvidena ustanovitev dveh novih kriznih centrov. Za izračune potrebnih sredstev so upoštevana izhodišča 
proračuna.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Krizni centri pokrivajo reševanje težke socialne problematike mladih v najtežjih socialnih stiskah, v primeru nasilja 
in ostalih težav. Novi krizni centri prevzemajo naloge interventne službe socialnega varstva (proračunska postavka - 
7147), posledica česar bo ustrezno nižanje sredstev na proračunski postavki Interventne službe. Nacionalni program 
socialnega varstva do leta 2005 predlaga ustanovitev osmih kriznih centrov.

4. Planirani indikatorji

Do konca leta 2005 je predvideno delovanje 8 kriznih centrov s 40 zaposlenimi Števila uporabnikov storitev kriznih 
centrov ni mogoče natančno predvideti.

4442 - Poslovni prostori CSD

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena sredstva bodo zagotovljena za projektno dokumentacijo, gradnjo, adaptacijo obstoječih prostorov, 
strokovni nadzor ter za opremo poslovnih prostorov centrov za socialno delo.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 bo ministrstvo nabavilo opremo za CSD Škofja Loka, nadaljevalo z gradnjo objekta CSD Mozirje in 
nakupom prostorov za CSD Piran ter pričelo z nakupom poslovnih prostorov za CSD Nova Gorica.

1288 - Računalniška oprema CSD

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga je opredeljena z Zakonom o socialnem varstvu in javnimi pooblastili, kijih izvajajo centri za socialno delo.

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

Planirane in že prevzete pogodbene obveznosti v okviru izgradnje informacijskega sistema in računalniškega 
opremljanja centrov za socialno delo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ministrstvo s finančnimi sredstvi te proračunske postavke zagotavlja ustrezno računalniško opremo in storitve 
podpore pri uporabi informacijske tehnologije na vseh centrih za socialno delo in vzdrževanje enotnega 
standardnega okolja. Končni cilj je enotno delovanje informacijskega sistema ISCSD v vseh centrih za socialno 
delo, ki bo podpiral izvajanje zakonodaje na področju starševskega varstva, družinskih prejemkov, socialnega 
varstva, zakonske zveze in družinskih razmerij.

20042602 - Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke:

1276 - Dejavnost varstveno delovnih centrov

2197 - Računalniška podpora za potrebe invalidov

2486 - Prevozi slepih

4441 - Vozila za socialnovarstvene zavode

4443 - Poslovni prostori in oprema varstveno-delovnih centrov

4444 - Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje

4996 - Stanovanjske skupnosti

7094 - Institucionalno varstvo v zavodih za usposabljanje 7866 - Koncesije na področju socialnega varstva

2363 - Izvajanje zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika
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3346 - Premije KDPZ - VDC

3351 - Sredstva za izvedbo ZSPJS-VDC

3352 - Premije KDPZ - ZU

3414 - Sredstva za izvedbo ZSPJS - ZU

3449 - Premije KDPZ-koncesije

3454 - Sredstva za izvedbo ZSPJS-koncesije

2. Pravne podlage

Pravne podlage so navedene z:

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93,42/94-odL US RS, 1/99,41/99, 36/00, 54/00,26/01, 
6/02, 110/02 in 5/03),

Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. list RS št 31/2000).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev storitev javne službe in drugih programov s področja socialnega varstva invalidov v skladu z 
Nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2005.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji podprograma so zagotoviti redno izvajanje nalog socialno varstvenih zavodov s področja socialnega 
varstva invalidov in izvajanje drugih programov, določenih s podprogramom.

1276 - Dejavnost varstveno-delovnih centrov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje varstveno delovnih centrov je opredeljeno v Zakonu o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 56/92, 
13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03), dejavnost pa opredeljuje tudi 
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur.list RS, št 31/00, alineja IV.-2), kot del javne službe na 
področju socialnega varstva. Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za kritje dejavnosti javnih zavodov za 
izvajanje storitev vodenja, varstva ter zaposlitev odraslih invalidnih oseb pod posebnimi pogoji.

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

Iz sredstev se krijejo: plače in prispevki za zaposlene delavce, materialni stroški ter sredstva za nadomeščanje 
osnovnih sredstev. Za leto 2005 je predvideno povečanje sredstev v skladu z rastjo povprečnih plač in materialnih 
stroškov ter dodatno povečanje zaradi načrtovane vključitve 80 novih varovancev.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za kritje dejavnosti javnih zavodov za izvajanje storitev vodenja, 
varstva ter zaposlitev odraslih invalidnih oseb pod posebnimi pogoji.

4. Planirani indikatorji

Indikatorji so v tej postavki omejeni na število zaposlenih in število varovancev. V letu 2005 bo v varstveno 
delovnih centrih 462 zaposlenih, skupaj s predvidenimi širitvami pa naj bi bilo vključenih 2.178 varovancev.

7094 - Institucionalno varstvo v zavodih za usposabljanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za delovanje tovrstnih zavodov je opredeljena v 54. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 
54/92, 56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03), opredeljuje pa jih 
tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. list RS, šl 31/00, alineja IV-2.) kot del javne službe na 
področju socialnega varstva. V ta namen so poleg sredstev za izvajanje dejavnosti na ravni preteklega leta 
načrtovana tudi sredstva za materialne stroške.

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

Za leto 2005 je predvideno povečanje sredstev v skladu z rastjo povprečnih plač in materialnih stroškov. V načrtu so 
upoštevana izhodišča za pripravo proračuna, kar ne omogoča razvoja tega področja.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S sredstvi te postavke se financira skrb za otroke in mladostnike z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem 
razvoju, in sicer celotni stroški njihovega izobraževanja, usposabljanja in socialne oskrbe v 5 zavodih za 
usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

4. Planirani indikatorji

Indikatorji so število zaposlenih in število varovancev. V letu 2005 bo v obstoječih zavodih nameščenih 506 
zaposlenih oseb in 735 varovancev.

2363 - Izvajanje zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Sloveniji je približno 2500 gluhih oseb, večina njih uporablja znakovni jezik kot njihov naravni jezik in ima 
pravico do informiranja v njim prilagojenih tehnikah. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika določa obseg 
in način uveljavljanja pravice do tolmača za enakopravno vključevanje gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje 
ter v vse oblike družbenega življenja, kjer morajo biti gluhim osebam zagotovljene enake pravice, pogoji in 
možnosti, kot jih imajo slišeče osebe.

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

Izhodišča in kazalci so opredeljeni v zakonu: pravica do tolmača do 30 ur lemo (npr. za družinske dogodke, urejanje 
bančnih poslov...), do 100 ur lemo dijaki in študenti s statusom zaradi dodatnih potreb povezanih z izobraževanjem. 
Zakon se je pričel izvajati v letu 2003. Uma postavka tolmačenja je 3400 SIT (po sklepu ministra, pristojnega za 
invalidsko varstvo).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pravica uporabe slovenskega znakovnega jezika za gluhe osebe je ena izmed oblik enakopravnega vključevanja 
invalidov v družbo.

4. Planirani indikatorji

Predvidevamo, da bo v lem 2005 najmanj 500 gluhih oseb koristilo pravico do tolmača (po zakonu odločba o 
pravici), ter najmanj 100 dijakov in študentov pravico do tolmačenja do 100 ur lemo.

7866 - Koncesije na področju socialnega varstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Možnost delovanja varstveno delovnih centrov na podlagi koncesije je opredeljena v 42. členu Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 
5/03), opredeljuje pa jih tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur.list RS št. 31/200, alinea IV-2) 
kot del javne službe na področju socialnega varstva. V skladu z določilom 42. člena Zakona o socialnem varstvu je 
storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji javna služba na področju socialnega varstva, ki jo na 
podlagi koncesije lahko opravljajo tudi zasebniki. Merila za obseg javne službe za to storitev določa Nacionalni 
program socialnega varstva in širitve so predvidene skladno z izvajanjem tega programa.

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

Za leto 2005 je predvideno povečanje sredstev v skladu z rastjo povprečnih plač in materialnih stroškov ter dodatna 
širitev na podlagi novega razpisa za podelitev koncesij za 80 novih varovancev.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S sredstvi te postavke se financira skrb za ljudi z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju in 
gre za izvajanje stalne oblike aktivnosti pri koncesionarjih.

4. Planirani indikatorji

Indikatorji so v tej postavki omejeni na število zaposlenih in število varovancev. V letu 2005 bo pri koncesionarjih 
133 zaposlenih, ki bodo obravnavali 561 varovancev.

4443 - Poslovni prostori in oprema varstveno-delovnih centrov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka je namenjena zagotavljanju poslovnih prostorov (projektna dokumentacija, gradnja, adaptacije 
obstoječih objektov, strokovni nadzor nad izvajanjem del...) in opreme poslovnih prostorov Varstveno delovnih 
centrov, s čimer bi omogočili optimalne delovne pogoje tako za zaposlene kot tudi za varovance.
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2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ministrstvo načrtuje v letu 2005 nadaljevanje gradnje VDC Cerknica ter pričetek gradnje VDC Šentjur, VDC Litija 
in VDC Nova Gorica. Iz predvidenih sredstev bo izdelana projektna dokumentacija za bivalne enote za VDC Škofja 

Loka in Ribnica.

4444 - Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka je namenjena zagotavljanju poslovnih prostorov (projektna dokumentacija, gradnja, adaptacije 
obstoječih objektov, strokovni nadzor nad izvajanjem del...) in opreme poslovnih prostorov zavodov za 
usposabljanje, s čimer bi omogočili optimalne delovne pogoje tako za zaposlene kot tudi za varovance.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 bo ministrstvo nadaljevalo z gradnjo zavoda Dobrna in nabavo opreme za Mali dom Barje ter pričelo z 
gradnjo dnevnega centra na Debelem rtiču.

2486 - Prevozi slepih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Sloveniji je približno 5000 oseb (slepi ter mišično in živčno bolni), ki jim je priznana pravica do znižane 
vozovnice v notranjem potniškem prometu ter brezplačna vozovnica za njihove spremljevalce. Pravico lahko 
koristijo do šestkrat na leto.

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

Pravica do subvencije je priznana slepim osebam ter živčno in mišično bolnim na podlagi Samoupravnega 
sporazuma o pravici slepih in njihovih spremljevalcev do znižane oz. brezplačne vozovnice v notranjem prometu iz 
leta 1986. Sredstva se letno povečujejo skladno z rastjo inflacije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pravica do subvencioniranih prevozov je ena izmed oblik socialnega vključevanja invalidov v družbo.

4. Planirani indikatorji

Plan za leto 2005 je tudi 5000 invalidov.

4329 - Programi socialne vključenosti za invalide

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za brezposelne invalide, ki so nezaposljivi je potrebno zagotoviti izvajanje programov socialne vključenosti z 
namenom omogočanja socialne rehabilitacije in okupacijskega dela.

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

Dejanska višina sredstva je 90.000.000 SIT, kar pomeni 80 vključitev udeležencev/letno.

3. Planirani indikatorji

Potreb za vključevaje v programe socialne vključenosti za invalide je zelo veliko in pričakovati je, da bodo prav po 
uveljavitvi novega zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov še porasle.

2197 - Računalniška podpora za potrebe invalidov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dostop invalidov do interneta kot medija, ki jim omogoča boljšo komunikacijo, je pomemben faktor socialne 
vključenosti invalidov v družbo.

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

Število invalidov, ki jim je omogočen dostop do interneta se vsako leto povečuje, obseg sredstev pa se po dogovoru 
vsako leto poveča za indeks inflacije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Potreba po vsestranski podpori invalidom je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, opredeljuje jo tudi 
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005. Z dostopom do interneta je številnim invalidom omogočeno 
kvalitetnejše socialno vključevanje v družbo.
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4. Planirani indikatorji

V letu 2004 je predviden dostop do interneta 500 invalidom, preko Akademske in raziskovalne mreže Slovenije 
(ARNES), v letu 2005 prav tolikim.

4996 - Stanovanjske skupnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanja stanovanjskih skupin je opredeljena v 59. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št 54/92, 56/92, 
13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00,26/01, 6/02, 110/02 in 5/03), opredeljuje pa jih tudi Nacionalni 
program socialnega varstva do leta 2005 (Ur.list RS, št 31/00).

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

V okviru navedene postavke je v letu 2005 predviden nakup novih stanovanj za osebe s težavami v duševnem 
zdravju.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 bi z navedenimi sredstvi izvršili nakup vsaj enega novega stanovanja za osebe s težavami v duševnem 
zdravju.

4. Planirani indikatorji

V enem novem stanovanju bi bila možna nastanitev 4-5 oseb s težavami v duševnem zdravju.

4441 - Vozila za socialnovarstvene zavode

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup vozil za prevoze varovancev v socialno varstvenih zavodih.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena nakupu vozil za prevoze varovancev v tistih varstveno delovnih centrih, kjer bodo v 
skladu z ustreznimi kriteriji ugotovljene največje potrebe.

20042603 - Socialno varstvo starih 

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje proračunske postavke:

1047 Centri za pomoč na domu - zagonski stroški

1440 Zagonski stroški delovanja socialno varstvenih zavodov in njihovih enot

4075 Programi duševnega zdravja

6195 Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih zavodov

6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih socialnovarstvenih zavodov

7881 Intervencije v socialnem varstvu

7884 Program mreže domov za starostnike

2. Pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št 54/92,56/92, 13/93,42/94-odl. US RS, 1/99,41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 
6/02, 110/02 in 5/03),

Program razvoja varstva starejših do leta 2005, sprejet na seji Vlade RS,

Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. list RS št 31/2000),

Načrt za izvajanje usmeritev in nalog iz nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 (Ur. list RS št 
45/2002),

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti širitev možnosti izvajanja storitev za starejše in posebne skupine odraslega prebivalstva v skladu z 
Nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2005.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotoviti kvaliteto izvajanja storitev za starejše in posebne skupine odraslega prebivalstva v skladu z Nacionalnim 
programom socialnega varstva do leta 2005.

6195 - Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih zavodov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka je namenjena investicijskemu vzdrževanju socialno varstvenih zavodov, s čimer se poskušajo zagotoviti 
optimalni pogoji za delo in bivanje tako zaposlenih kot tudi varovancev.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 se načrtuje izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih del v socialno varstvenih zavodih po posebnem 
programu ministrstva.

1047 - Centri za pomoč na domu - zagonski stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Možnost vzpostavitve centrov za pomoč na domu je opredeljena v Programu varstva starejših oseb na področju 
socialnega varstva, opredeljuje pa jih tudi Nacionalni program socialnega varstva do lete 2005 (Ur.list RS, št 31/00) 
kot del novih storitev za starejše na področju socialnega varstva.

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

Za leto 2005 je predvidena zagotovitev sredstev za obnovo opreme v več obstoječih centrih

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Centri prevzemajo pobudo za organiziran sistem storitev za oskrbo na domu starejših in invalidnih oseb ter se 
povezujejo z obstoječimi službami pomoči na domu ter drugimi izvajalci storitev v bivalnem okolju. Ministrstvo 
financira zagonska sredstva občinam za postavitev centrov (oprema) in edukacijo strokovnih delavcev. Ministrstvo 
si bo posebej prizadevalo za razvoj regijskih centrov za pomoč na domu in modernizacijo celotnega sistema pomoči 
starim osebam. V okviru tega bo v letu 2005 omogočilo obnovo opreme v več obstoječih centrih.

4. Planirani indikatorji

Planirana sredstva bodo zagotavljala pomoč občinam pri delovanju obstoječih centrov..Indikator uspešnosti je 
realizacija pogodb za vsaj dva centra.

7881 - Intervencije v socialnem varstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena financiranju nujnih in nepredvidenih investicijskih del v socialno varstvenih 
zavodih, ki so potrebna na osnovi izdanih odločb inšpekcijskih služb ali drugih interventnih posegov.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Nujni in nepredvideni investicijski posegi bodo predvidoma izvedeni v najbolj dotrajanih prostorih nekaterih 
socialno varstvenih zavodov in bodo zagotavljali interventno ukrepanje za nemoteno izvajanje dejavnosti.

7884 - Program mreže domov za starostnike

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za razvoj varstva starejših na področju socialnega varstva in vključujejo 
izgradnje in adaptacije domov za starejše, dnevnih centrov ipd. za nudenje ustreznih pogojev za bivanje starejših v 
skladu z realizacijo programa razvoja varstva starejših na področju socialnega varstva do lete 2005.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 se bo dokončala gradnja dnevnega centra v DU Celje ter pričelo izvajanje investicijskega vzdrževanja v 
obstoječih domovih za starejše po posebnem programu ministrstva.

4075 - Programi duševnega zdravja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke C

Možnost delovanja stanovanjskih skupin je opredeljena v 59. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 
54/92, 56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03), opredeljuje pa jih 
tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur.list RS, št. 31/00).
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

N okviru navedene postavke se sofinancira 28 stanovanjskih skupin v katerih je nameščeno okoli 110 uporabnikov 
in 29 dnevnih centrov oziroma svetovalnic in pisarn za informiranje ter še nekaj programov skupin za samopomoč. 
Za leto 2005 je predvideno povečanje sredstev zaradi vedno večjih potreb na tem področju.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nadaljevanje delovanja obstoječih stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami 
v duševnem zdravju ter drugih programov svetovanja in psihosocialne rehabilitacije oseb z dolgotrajnimi težavami v 
duševnem zdravju. Ljudi z motnjami v duševnem zdravju je vse več, načini zdravljenja teh bolezni pa se zelo 
spreminjajo in so vse bolj usmerjene v oblike zdravljenja znotraj organiziranih skupin, zato so ti programi 
priporočljiva oblika rehabilitacije in normalizacije življenja oseb s tovrstnimi težavami.

4. Planirani indikatorji

Števila sofinanciranih programov in obsega uporabnikov ni mogoče predvideti, predvideno pa je povečanje glede na 
leto 2004. V teh projektih je bilo 43 zaposlenih. V okviru navedene postavke bo naprej delovalo 28 stanovanjskih 
skupin v katerih bo nameščeno okoli 110 uporabnikov, delovalo pa bo tudi 29 dnevnih centrov oziroma svetovalnic 
ter pisam za informiranje ter še nekaj programov skupin za samopomoč, ki bodo izbrani na javnem razpisu. V 
okviru možnosti bodo izvedene rešitve

1440 - Zagonski stroški delovanja socialnovarstvenih zavodov in njihovih enot

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nacionalni program socialnega varstva (Ur.list RS, št. 31/00) predvideva širitev mreže institucij in izvajalcev, zato 
prihaja do realizacij novih gradenj, adaptacij in nakupov objektov. Za izvajanje dejavnosti, z novimi zaposlitvami 
so sredstva, predvsem za prve začasne zaposlitve in osnovne materialne stroške.

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

Za leto 2005 so predvidena sredstva v skladu s potrebami pri ustanavljanju novih zavodov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se črpajo sredstva za vzpostavitev delovanja novih enot ali socialno varstvenih zavodov. To vključuje 
plače, davke in materialne stroške za plačilo zaposlenih za prehodno obdobje oziroma do vzpostavitve rednega 
financiranja znotraj posameznih proračunskih postavk. S sredstvi bo zagotovljen začetek delovanja novih socialno 
varstvenih institucij, v letu 2005 naj bi bile to nove enote VDC.

4. Planirani indikatorji

S planiranimi sredstvi naj bi se zagotavljala zagonska sredstva za delovanje novih enot VDC. Indikator uspešnosti je 
realizacija ustanovitve novih enot glede na aktualne potrebe javne mreže.

6848 - Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih socialnovarstvenih zavodov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka je namenjena za zagotavljanje, vzdrževanje in opremo posebnih socialno varstvenih zavodov, s čimer 
se poskušajo zagotoviti optimalni pogoji za delo in bivanje tako zaposlenih kot tudi varovancev.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 bodo sredstva namenjena dokončanju gradnje objekta na Stari gori in pričetku gradnje zavoda Prizma 
Ponikve.

20042604 - Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Podprogram vključuje proračunski postavki za zagotavljanje socialne varnosti

2. Pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93,42/94-odl. US RS, 1/99,41/99, 36/00, 54/00,26/01, 
6/02,110/02 in 5/03).

Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur. list RS št. 31/2000),

Program boja proti revščini in socialni izključenosti, (sprejet na Vladi RS 3.11.2000)
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma je zagotoviti sredstva za preživetje skupinam prebivalstva, ki si tega ne morejo 
zagotoviti sami, v skladu z Nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2005 in Programom boja proti 
revščini in socialni izključenosti, na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št 54/92, 56/92,13/93, 42/94- 
odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 5/03) in ostalih citiranih zakonov pri posameznem 
transferu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji podprograma je zagotoviti sredstva za preživetje skupinam prebivalstva, ki si tega ne morejo 
zagotoviti sami, v skladu z zakonskimi in strateškimi dokumenti, ki urejajo področje socialnega varstva.

S predvidenimi sredstvi bodo zagotovljena izplačila socialno varstvenih dajatev in drugih pravic na podlagi 
navedenih zakonov. S predvidenimi sredstvi bodo zagotovljena izplačila socialno varstvenih dajatev in drugih pravic 
na podlagi navedenih zakonov. S predvidenim obsegom sredstev naj bi v letu 2005 zagotovili denarne prejemke 
približno enakemu številu upravičencev kot v letu 2004.

3562 - Transferi za socialno ogrožene

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Transferi za socialno ogrožene zagotavljajo izplačila denarnih socialnih pomoči na podlagi Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94-odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02 in 
5/03), izplačila zdravstvenega zavarovanja prejemnikov trajnih denarnih socialnih pomoči (prej denarnih pomoči kot 
edinega vira preživljanja) na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. 1. RS, št. 
9/92) in izplačila oskrbnin družinskih članov osebe v obvezni vojaški službi (Ur. 1. SRS, št. 8/78).

Denarna socialna pomoč

Sredstva so namenjena izplačilu denarnih socialnih pomoči na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o socialnem varstvu (Ur. 1. RS, št. 26/01), ki je začel veljati s 01.09.2001. Z denarno socialno pomočjo se 
upravičencem zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini minimalnega 
dohodka.

Predvideno je, da se bo višina denarnih socialnih pomoči februarja 2005, ko se osnovni znesek minimalnega 
dohodka uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin (december 2003 na december 2002), povečala za 4,3%. 
Tako naj bi povprečna mesečna denarna pomoč v letu 2005 znašala 47.773 SIT.

V letu 2005 bo povprečna višina denarne socialne pomoči znašala 49.656 SIT, povprečno število prejemnikov 
denarne socialne pomoči pa bo 51.636.

Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur. 1. RS, št. 26/01) je namesto denarne socialne 
pomoči kot edinega vira preživljanja uvedel trajno denarno socialno pomoč. V primeru, da prejemniki trajne 
denarne socialne pomoči niso zdravstveno zavarovani iz drugega naslova, se na podlagi Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. 1. RS, št. 9/92) njihovo zavarovanje zagotavlja iz tega naslova. Potrebna 
sredstva so se zmanjšala že v letih 2002 in 2003, v letu 2005 pa zmanjšanje števila zavarovanih oseb ni več 
predvideno. Predvidena sredstva se zato v letu 2005 glede na leto 2003 uskladijo z rastjo povprečne plače na 
zaposlenega.

Varstvo družin vojakov

Oskrbnina pripada družinskim članom osebe v obvezni vojaški službi, če skupaj s svojimi družinskimi člani nimajo 
takih rednih dohodkov, ki bi presegli z zakonom določeno zajamčeno plačo na družinskega člana. Predvideno 
število prejemnikov se giblje od 8 do 10 povprečno mesečno. Višina oskrbnine je povečana v skladu s predvideno 
rastjo zajamčene plače. V skladu z uvedbo profesionalizacije vojske, bo ta postavka ukinjena.

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

V izračunu transferov za socialno ogrožene so uporabljena proračunska izhodišča.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Transferi socialno ogroženim so namenjeni ljudem, ki si sami ne morejo zagotoviti ustreznih materialnih podlag za 
življenje in sredstev za ostala tveganja.

Denarna socialna pomoč

Sredstva so namenjena izplačilu denarnih socialnih pomoči na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o socialnem varstvu (Ur. 1. RS, št. 26/01), ki je začel veljati s 01.09.2001. Z denarno socialno pomočjo se 
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upravičencem zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini minimalnega 
dohodka.

Predvideno je, da se bo višina denarnih socialnih pomoči februarja 2005, ko se osnovni znesek minimalnega 
dohodka uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin (december 2004 na december 2003), povečala za 4,3%.

V letu 2005 bo povprečna višina denarne socialne pomoči znašala 48.978 SIT, povprečno število prejemnikov 
denarne socialne pomoči pa bo 52.009.

Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Ur. 1. RS, št 26/01) je namesto denarne socialne 
pomoči kot edinega vira preživljanja uvedel trajno denarno socialno pomoč. V primeru, da prejemniki trajne 
denarne socialne pomoči niso zdravstveno zavarovani iz drugega naslova, se na podlagi Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. 1. RS, št. 9/92) njihovo zavarovanje zagotavlja iz tega naslova. Potrebna 
sredstva so se zmanjšala že v letih 2002 in 2003, v letu 2005 pa zmanjšanje števila zavarovanih oseb ni več 
predvideno. Predvidena sredstva se zato v letu 2005 glede na leto 2004 usldadijo z rastjo povprečne plače na 
zaposlenega. Povprečno število zavarovanih oseb bo v letu 2005 454.

Varstvo družin vojakov

Oskrbnina pripada družinskim članom osebe v obvezni vojaški službi, če skupaj s svojimi družinskimi člani nimajo 
takih rednih dohodkov, ki bi presegli z zakonom določeno zajamčeno plačo na družinskega člana. Predvideno 
število prejemnikov se giblje od 8 do 10 povprečno mesečno. Višina oskrbnine je povečana v skladu s predvideno 
rastjo zajamčene plače. V skladu z uvedbo profesionalizacije vojske, bo ta postavka ukinjena.

4. Planirani indikatorji

Letni izvedbeni cilj je v skrbi za kvaliteto življenja in socialno varnost različnih skupin prejemnikov socialnih 
transferov. V letu 2005 bo povprečna višina denarne socialne pomoči znašala 48.978 SIT, povprečno število 
prejemnikov denarne socialne pomoči pa bo 52.009.

3563 - Transferi za varstvo duševno in telesno prizadetih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za varstvo duševno in telesno prizadetih

Po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb se izplačujejo naslednje materialne pravice: 
nadomestila za invalidnost v višini 35% povprečnega mesečnega OD na zaposlenega v RS v minulem letu, dodatki 
za tujo nego in pomoč v višini 10% oz. 20% od iste osnove ter razlike do nadomestila za invalidnost, ki 
predstavljajo razliko med deležem pripadajočih družinskih pokojnin in višino nadomestila za invalidnost. 
Valorizacija pomoči se opravlja enkrat letno s 1. aprilom na osnovi ugotovljenega porasta čiste plače. S 1. aprilom 
se tudi na novo ugotavljajo višine razlik med deleži pokojnin in nadomestilom. Večletno spremljanje števila 
upravičencev kaže, da se vsako leto število upravičencev poveča.

Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno prizadetih

Poleg same pravice - nadomestilo .za invalidnost iz naslova Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb je država po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 
13/93, 9/96, 29/98, 77/98 - odločba US RS, 6/99 in 56/99) - člen 15 (16. točka) in člen 48, dolžna zagotoviti tudi 
plačilo zdravstvenega zavarovanja tistim prejemnikom, ki iz drugega naslova niso zavarovani (kot družinski člani ali 
prejemniki družinske pokojnine). Višina prispevka je določena vil. členu Zakona o prispevkih za socialno varnost 
(Ur.l. RS št 5/96). Sredstva so povišana za letno inflacijo po izhodiščih.

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

Za leto 2005 je predvideno povečanje sredstev v skladu z rastjo povprečnih plač.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pri izvajanju proračuna na tej postavki gre za varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, na način, ki ga določa 
zakon.

4. Planirani indikatorji

Predvidena sredstva zagotavljajo izplačilo zakonskih pravic za 6.000 upravičencev.
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20042606 - Socialno varstvo žrtev vojnega nasilja

1. Opis podprograma

Zagotavljanje posebnega varstva ter realizacija priznanih zakonskih pravic vojnim invalidom, vojnim veteranom in 
žrtvam vojnega nasilja.

2. Pravne podlage

Zakon o vojnih invalidih (Ur.LRS, št.63/95,19/97 in 75/97);

Zakon o vojnih veteranih (Ur.LRS, št.63/95 in 108/99);

Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l RS, št.63/95, 8/96,44/96, 70/97,43/99, 28/00, 1/01,64/01, 110/02 in 18/03);

Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Ur.LRS, št.49/97);

Zakon o republiških priznavalninah (Ur.l.SRS, ŠL27/71).

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Ur.LRS št. 9/92,13/93,9/96,29/98,6/99,99/01,60/02)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj na področju posebnega varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja 
predstavlja oblikovanje stabilnega in transparentnega sistema različnih oblik posebnega ustavnega varstva 
upravičencev po vojnih zakonih, v okviru katerega se posebno varstvo zagotavlja na podlagi treh vsebinskih 
sklopov: odškodninsko-pravnem (izplačila invalidnin, mesečnih rent in drugih denarnih dajatev iz naslova priznanih 
zakonskih pravic), zdravstveno-varstvenem (zagotavljanje zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, izplačila 
dodatkov za pomoč in postrežbo, plačilo prispevkov za obvezno in dodamo zdravstveno zavarovanje, zagotavljanje 
nadstandardnih ortopedskih in drugih tehničnih pripomočkov vojnim invalidom, izvajanje poklicne rehabilitacije in 
drugo) ter socialno-varstvenem (izplačila različnih vrst denarnih dodatkov glede na premoženjske in socialne 
razmere upravičencev).

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilj ministrstva na področju izplačil socialnih transferov vojnim invalidom, vojnih veteranov in žrtvam 
vojnega nasilja je predvsem v zagotavljanju zadostnih proračunskih sredstev za redna in nemotena izplačila denarnih 
dajatev upravičencem in pravnim osebam iz naslova realizacije priznanih zakonskih pravic v okviru predlaganega 
finančnega načrta neposrednega uporabnika.

6838 - Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravno podlago za porabo teh sredstev predstavljajo: Zakon o vojnih invalidih (Ur.LRS št.63/95,19/97 in pop.21/97 
ter 75/97 ), Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 ( Ur.LRS št.49/97 ), Zakon o vojnih 
veteranih ( Ur.LRS št.63/95, št 108/99,47/02 - odločba US in št. 76/03), Zakon o žrtvah vojnega nasilja ( Ur.LRS 
št.63/95, št. 8/96, št44/96, št.70/97, št.43/99, št.28/00, št. 1/01, ŠL64/01, št. 110/02, št 3/03 in št.18/03 ) in Zakona o 
republiških priznavalninah ( Ur.LRS št.27/71 ).

Obseg potrebnih proračunskih sredstev za realizacijo transferov vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam 
vojnega nasilja za leto 2005 je odvisen od števila upravičencev do posameznih oblik zakonskega varstva, obsega in 
višine priznanih zakonskih pravic ter z zakonom predpisanega načina in rokov njihovega medletnega usklajevanja 
glede na uskladitev pokojnin po splošnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja vključujejo naslednje podkonte transferjev: 
411300 - varstvo vojnih invalidov, 411301 - varstvo vojnih veteranov, 411302 - varstvo hlev vojnega nasilja, 
411.303 - republiške priznavalnine, 411304 - sredstva za zdraviliško in klimatsko zdravljenje in 411305 - sredstva 
iz naslova drugih zakonskih pravic na področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja.

Vsebinsko imajo, ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, upravičenci po naštetih zakonih naslednje pravice: 
invalidnina, dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek za posebno invalidnost, oskrbnina, invalidski dodatek, 
invalidski dodatek/samohranilci, družinska invalidnina, družinski dodatek, družinski dodatek/samohranilci, 
doživljenjska mesečna renta za vojaške vojne invalide, veteranski dodatek, doživljenjska mesečna renta za žrtve 
vojnega nasilja, družinska invalidnina po umrli žrtvi vojnega nasilja, republiška priznavalnina, zdraviliško in 
klimatsko zdravljenje, zdravstveno zavarovanje ( če ni zavarovanja iz drugega naslova), prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje, funkcionalne oblike pomoči - tehnični pripomočki oz. doplačila zanje, letni prejemek, prevozni stroški, 
posmrtnine, povračilo za prevoz posmrtnih ostankov, pogrebnine, kritje stroškov šolske malice itd.

13. oktober2003 3295 poročevalec, št. 83/IX



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

Upoštevan je Limit Vlade RS za pripravo Predloga Proračuna za leto 2005 sprejet na proračunski seji Vlade dne 
21.72003 za glavni program kamor sodi ta proračunska postavka, nadalnjega znižanja obsega sredstev ob 
obravnavi Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2005 na seji Vlade RS dne 23.9.2003 ter predloga 
nadaljnega znižanja obsega sredstev za navedeno postavko v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve z dne 
24.92003 pripravljenega po obravnavi na seji Vlade RS.

Upoštevano je gibanje števila upravičencev ter deloma predvidena letna stopnja rasti parametrov, ki vplivajo na 
usklajevanje pokojnin, ki skladno z veljavnimi » vojnimi » zakoni posledično vplivajo tudi na redno mesečno 
usklajevanje denarnih prejemkov upravičencev ki se izplačujejo za posamezne pravice po » vojnih » zakonih.

Nadalje pa je upoštevano tudi predvideno gibanje povprečnega letnega števila upravičencev in sicer :

vojni invalidi - 7.389, vojni veterani - 4.822, žrtve vojnega nasilja - 40.454, republiške priznavalnine - 152, 
zdraviliško-klimatsko zdravljenje - 234 ( mesečno) in upravičencev do drugih zakonskih pravic - 82.646.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se ne financirajo projekti ampak se izvršujejo pravice upravičencem skladno z veljavnimi » 
vojnimi » zakoni.

4. Planirani indikatorji

Predvidena rast parametrov, ki vplivajo na usklajevanje pokojnin in s tem posledično na usklajevanje mesečnih 
denarnih prejemkov po »vojnih« glede na limitirana sredstva , ki jih je sprejela Vlada RS za področje Transferov 
vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja na proračunski seji dne 21.72003 za glavni program kamor 
sodi ta proračunska postavka , nadalnjega znižanja obsega sredstev ob obravnavi Predloga proračuna Republike 
Slovenije za leto 2005 na seji Vlade RS dne 23.9.2003 ter predloga nadaljnega znižanja obsega sredstev za 
navedeno postavko v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve z dne 24.92003 pripravljenega po obravnavi 
na seji Vlade RS.

20042607 - Socialno varstvo zasvojenih

1. Opis podprograma

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov neposredne pomoči reševanja socialnih stisk povezanih z 
uživanjem prepovedanih drog, alkohola in motenj hranjenja. Sredstva so namenjena sofinanciranju že obstoječih 
programov s področja socialnega varstva zasvojenih ter programov, ki bodo sofinancirani na osnovi rednega letnega 
javnega razpisa. V Sloveniji se povečuje število tistih oseb, ki imajo težave zaradi uživanja prepovedanih drog, kot 
tudi število tistih, zato bodo sredstva namenjena tudi zagotavljanju prostorov za delovanje programov s področja 
socialnega varstva zasvojenih.

2. Pravne podlage

Pravna podlaga za sofinanciranje teh programov je opredeljena v 98. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, 
št. 54/92, 56/92,13/93,42/94-odl. US RS, 1/99,41/99,36/00,54/00,26/01,6/02,110/02 in 5/03), opredeljuje pa jih 
tudi Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Ur.list RS, št 31/00), Zakon o preprečevanju uporabe 
prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Ur.list RS, št. 98/99). Zakon o preprečevanju uporabe 
prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Ur.l. RS, št 98/99 - ZPUPD) določa v 16. členu 
obveznost uporabnika proračunskih sredstev, da sofinancira verificirane programe v višini najmanj 80%.

3. Dolgoročni cilji podprograma

N skladu s strategijo Nacionalnega programa socialnega varstva do lem 2005 razvijajo izvajalci programov 
učinkovito mrežo strokovne pomoči, prispevajo k razvoju pluralnosti ter z ustreznim odzivanjem na zaznane potrebe 
oblikujejo nove pristope za pomoč zasvojenim in njihovim najbližjim. Učinek mreže je že opazen, ugotavlja pa se, 
daje potrebno mrežo razširiti še v tiste predele Slovenije kjer teh programov še ni. Te programe je potrebno okrepiti 
tudi kadrovsko in jim s tem zagotoviti večjo strokovnost delovanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Obveznosti za sofinanciranje, ki so bile sprejete s pogodbami za sofinanciranje programov za petletno obdobje, so 
določene ob upoštevanju izhodišč priprave proračuna. V predvidenem obsegu so predvidena sredstva za 
sofinanciranje stroškov dela in materialne stroške za delovanje 16 večletnih programov. Prav tako je cilj 
podprograma sofinanciranje novih programov v okviru rednega letnega razpisa.
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2377 - Prostori za izvajanje terapevtskih dejavnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena usposobitvi objektov, v katerih se bodo izvajali programi aktivnosti v zvezi z urejanjem 
socialnih težav povezanih z uživanjem drog in drugimi težavami na področju zasvojenosti.

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

S predvidenimi sredstvi nameravamo sofinancirati usposobitev prostorov za izvajanje terapevtskih dejavnosti in s 
tem razširiti mrežo sofinanciranih programov s področja socialne rehabilitacije zasvojenih, tako da bo mreža 
strokovne pomoči zagotovljena večjemu številu uporabnikov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzpostavljanju novih prostorov za izvajanje terapevtskih skupnosti in drugih programov za 
obravnavo in urejanje socialnih težav povezanih z različnimi oblikami zasvojenosti. Z vzpostavitvijo novih 
prostorov bo povečano število kapacitet za uporabnike in s tem tudi možnost vključevanja v obravnavo v Sloveniji 
namesto v tujini. Pri vzpostavitvi prostorov za izvajanje terapevtskih skupnosti gre za vzpostavitev primernih 
prostorov za izvajanje programov socialne rehabilitacije zasvojenih.

4. Planirani indikatorji '

Indikator v tej proračunski postavki je nakup ali adaptacija objekta za izvajanje programa socialne rehabilitacije.

2485 - Socialna rehabilitacija zasvojenih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju že obstoječih programov s področja socialnega varstva zasvojenih ter 
programov, ki bodo sofinancirani na osnovi rednega letnega javnega razpisa.

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

Obveznosti za sofinanciranje, ki so bile sprejete s pogodbami za sofinanciranje programov za petletno obdobje so 
določene ob upoštevanju izhodišč priprave proračuna. V predvidenem obsegu so predvidena sredstva za 
sofinanciranje stroškov dela in materialne stroške za delovanje aktivnih programov in tistih, ki bodo pridobili tudi 
sredstva na javnem razpisu. Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev 
prepovedanih drog (Ur.l. RS, št. 98/99 - ZPUPD) določa v 16. členu obveznost uporabnika proračunskih sredstev, da 
sofinancira verificirane programe v višini najmanj 80%.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju dopolnilnih programov socialnega varstva, ki: zagotavljajo preprečevanje 
socialnih tveganj in težav v zvezi z uživanjem drog in ostalimi zasvojenostmi, zmanjšujejo škode, ki jo povzroča 
uporaba drog ter zmanjšanje števila zasvojenih. Ne smemo spregledati dejstva, da narašča število uživalcev 
prepovedanih drog in se vse bolj širi med mlado populacijo.

4. Planirani indikatorji

Indikator je število realiziranih programov pomoči uporabnikom storitev. Predviden je nekoliko povečan obseg 
sofinanciranja programov.

QÍ3:'-:- Inšpektorat RS1- za delo .. :

10012602 - Inšpektorat za delo

I. Opis podprograma

V letu 2005 bo Inšpektorat RS za delo opravljal nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, predpisov, kolektivnih pogodb 
in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje 
delavcev, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost in zdravje pri delu. Nadaljevalo se bo izvajanje 
nadzora zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah in inšpekcijski nadzor nad delom izvajalcev socialnega 
varstva.

V letu 2005 bo Inšpektorat RS za delo pričel izvajati neposredni nadzor kot prekrškovni organ v skladu z zakonom 
o prekrških ter podzakonskimi predpisi.
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Nadaljevalo se bo izvajanje nalog Nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu ter opravljanje drugih 
strokovnih nalog, ki so povezane z izvajanjem evropske zakonodaje, upravljanje podatkovnih zbirk s področja dela 
organa, zbirk o nezgodah pri delu in podobno.

Med prioritetne naloge organa bo vključeno usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje pooblaščenih in drugih 
delavcev inšpektorata. Posebna pozornost bo namenjena posodabljanju in informatizaciji organa.

2. Pravne podlage

Poleg konvencij Mednarodne organizacije dela št. 81., 129. in 155., so temeljne pristojnosti organa določene z 
Zakonom o inšpekciji dela (Ur.l. RS, št 34/94, 32/97 in 36/00) in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l. RS, št 
56/02).

Inšpektorat RS za delo je pristojen za inšpekcijski nadzor

Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.L RS, št 56/99 in 64/01), Zakona o delovnih razmerjih (Ur.L RS, št 
42/02), Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur.l. RS, št 81/00 in 55/03), Zakona o prekrških (Ur.l. RS, 
št. 7/03),Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, štl06/99, 72/00, 81/00, 124/00, 109/01 in 
108/02), Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 
2/94, 38/94, 69/98, 65/00, 97/01 in 67/00), Zakona o zaposlovanju in dela tujcev (Ur.l. RS, št. 66/00), Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur.l. RS, št. 36/00), Zakona o stavki (Ur.l. RS, št. 23/91), Zakona o 
omejevanju tobačnih izdelkov (Ur.l. RS, Št 57/96 in 119/02),Zakona o omejevanju porabe alkohola (Ur.l. RS, št 
15/03), zakonodaje o socialnem varstvu ter drugih predpisov in kolektivnih pogodb dejavnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj Inšpektorata RS za delo je zmanjšanje števila kršitev s področja dela organa ob učinkovitem 
inšpekcijskem in strokovnem delu, ki bo skladno nadzoru in delu Evropske skupnosti.

Izvajale se bodo naloge v okviru programov, predpisov in drugih dokumentov Evropske skupnosti ter pospešilo 
sodelovanje z posameznimi institucijami.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni cilji programa: učinkovit in kakovosten sistem nadzora

iz pristojnosti Inšpektorata RS za delo; vključitev v izvajanje mednarodnih projektov, kijih bodo določali evropski 
sporazumi; izboljšanje elektronske komunikacije in

elektronskega poslovanja s prevzemom medotodologije Eurostat itd.

5987 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za plače, nadomestila, prispevke in davke ter druge odhodke, ki sodijo v okvir postavke.

Nadaljevala se bo realizacija dogovorov o višini in in načinu uskladitve osnovnih plač, o višini regresa za letni 
dopust ter drugih nadomestil, v skladu s sprejetimi smernicami za izplačila posameznih sredstev.

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

Indikatoiji so določeni z makrofiskalnimi okviri, razrezom proračunskih odhodkov, finančnimi navodili ter 
eventuelními spremembami proračunskih dokumentov v letu 2004.

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt se vključuje v enotne smernice in navodila

pristojnega resorja.

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji so odvisni od porabe v letu 2004 ter drugih objektivnih razlogov, ki bodo vplivali na realizacijo 
zaposlovanja in plač v letu 2005.

4528 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N strukturi materialnih stroškov prevladujejo fiksni stroški, kot na primer: obratovalni stroški za delo organa na 
lokacijah (elektrika, ogrevanje, voda, čiščenje, varovanje, popravila itd.), vzdrževanje in servisiranje službenih vozil 
(vključno z gorivi, mazili, registracijami, gumami), poštni stroški (stalna nabava tiskovin, kuvert, poštnih knjig, 
stroški odpreme), tiskanje prekrškovnih blokov, službenih izkaznic itd.
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Sredstva postavke so namenjena plačilu telefonskih in mobilnih stroškov zaradi stalne dosegljivosti in povezanosti 
pooblaščenih delavcev organa z OKC MNZ in MO.

Iz postavke se plačujejo stroški vzdrževanja in servisiranja računalniške in druge telekomunikacijske opreme, 
najemi opreme ter nekatera specialna izobraževanja s področja računalništva, poslovanja uprave, znanja jezikov.

Zaradi novosti v zakonodaji ter predpisov EU bo del sredstev namenjenih za nakup strokovne literature, priročnikov 
ter drugim oblikam usposabljanj (računalniški in jezikovni tečaji).

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

Izhodišča so določena z navodili za planiranje finančnih načrtov, pogojev za izvedbo programa dela organa ter ob 
delnem upoštevanju odhodkov postavke preteklega proračunskega leta.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo za opravljanje temeljne dejavnosti inšpekcijskega organa ter za prilagajanje novosti 
postopkov pooblaščenih oseb v skladu z novo zakonodajo.

4. Planirani indikatorji

S postavko se zagotavljajo materialni pogoji za delo organa (plačilo blaga in storitev, potnih stroškov inšpektorjev 
ipd.)ob upoštevanju opravljenega dela v letu 2004 in dodatnih nalog organa v letu 2005.

7890 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005 namenjamo večino potrebnih sredstev postavke za nakup službenih vozil ter posodabljanje računalniške 
opreme, zamenjavo zastarelih fotokopirnih strojev in faksimilnih naprav ter nabavo druge opreme, ki je pomembna 
za poslovanje organa.

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

Pravica porabe je planirana v skladu s programi iz predhodnih obdobij in temelji na nadaljnem razvoju uvajanja 
informatizacije v javno upravo.

Nakup službenih vozil poteka v skladu z organiziranostjo organa, načrtom zaposlovanja delavcev v 30 lokacijah 
inšpektorata, potreb po poostrenem nadzoru v posameznih območjih ter dostopnosti posameznih regij nadzora.

Pisarniška in druga oprema se dokupuje zaradi dotrajanosti ali nujne zamenjave.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt je obrazložen ob pripravah proračunov za obdobje 2003-2005 in se v stukturi investicij ne spreminja 
(avtomobili - računalniki - druga oprema).

4. Planirani indikatorji

Z zagotovitvijo večje mobilnosti inšpektorjev s službenimi vozili, posodabljanjem opreme ter računalniško podporo 
se zagotavljajo pogoji za povečanje obsega nadzora in skrajša odzivni čas, ki je potreben za prisotnost inšpektorjev 
na terenu, raziskavi nezgod pri delu ali nudenje strokovne pomoči strankam.

7889 - Izobraževanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005 bo postavka namenjena prioritetno za stalno izobraževanje pooblaščenih delavcev v zvezi z izvajanjem 
novih prekrškovnih nalog, spremenjenega nadzora delovnih razmerij, varnosti ter zdravja pri delu, inšpekcije 
socialnega skrbstva ali drugih nalog, ki bodo nastale zaradi spremenjene zakonodaje EU.

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

Izračun porabe temelji na spremljanju porabe sredstev v preteklih obdobjih, posebnosti potrebnih znanj udeležencev 
izobraževanja v letu 2005 ter upoštevanju spremenjene zakonodaje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zaradi prevzemanja nove zakonodaje in evropskega pravnega reda bo izobraževanje in usposabljanje poleg 
inšpekcijskega nadzora, prioritetna naloga organa.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost izobraževanja, usposabljanja ter znanje delavcev
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se povezuje z drugimi proračunskimi postavkami in projekti v okviru pristojnosti in nalog organa.

7888 - Varstvena oprema, varstvo pri delu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opravili se bodo preventivni in drugi zdravniški pregledi, v skladu z zahtevami zakonodaje o varnosti in zdravju pri 
delu.

Zaradi opravljanja inšpekcijskega nadzora, v skladu z dodatnimi pristojnostmi organa in pridružitvene zakonodaje 
EU, bo za posamezne kategorije pooblaščenih delavcev nabavljena osebna varstvena oprema ter opravljeno posebno 
izobraževanje o varnem delu inšpektorjev.

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

Izračuni predloga pravic temeljijo na zakonodaji o varnosti in zdravju pri delu, izjavi o varnosti z oceno tveganja 
organa ter letnega načrta organa, z upoštevanjem posebnosti zaposlenih v inšpektoratu.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva se vključujejo v proračun inšpektorata v skladu z zahtevami zakonodaje, ki ureja navedeno področje.

4. Planirani indikatorji

Zagotavljanje osebne varovalne opreme, redni preventivni zdravniški pregledi in izobraževanje zagotavljajo manjšo 
odsotnost zaradi bolezni, večjo prisotnost delavcev na delu, kar je pomemben indikator za realizacijo programa dela 
inšpekcijskega organa ter drugih spremljajočih nalog.

poročevalec, št. 83/IX 3300 13. oktober2003



SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE___________ __________________________________________ v tisoč tolarjih

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)

fe« MINISTRSTVO ZA DELO, II 262.378.393 j 1 100,ooj 1 269.380.440 | f 100,00'| |~ 102,7É
DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE J
Ministrstvo za delo, družino in socialne ^9j68|| 268318.160 I r 99,68j | 102,71
zadeve

|io j |trg dela in delovni pogoji II 54.517.9381 2o^i p 56.077.272 | | 20,82|| 102,9|

1001 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in 
brezposelnosti

7.010.707 2,67 6.774.955 L52 96,6

10012601 Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja 
in brezposelnosti

459.334 0,18 243.700 0,09 53,1

10012603 Varnost in zdravje pri delu 40.050 0,02 22.826 0,01 57,0

10012604 Javne službe za zaposlovanje in 
brezposelne

6.511.323 2,48 6.508.429 2,42 100,0

1002 Varstvo brezposelnih 26.070.075 9,94 26.292.054 9,76 100.9

10022601 Prejemki in pravice brezposelnih 26.070.075 9,94 26.292.054 9,76 100,9

1003 Aktivna politika zaposlovanja 21.437.156 8,17 23.010.263 8.54 1073

10032605 Povečanje zaposljivosti 11.512.871 439 12.176.706 4,52 105,8

10032606 Zagotavljanje socialne vključenosti 2.593.263 0,99 2.977.525 l.H 114,8

10032607 Kreiranje novih delovnih mest in 
povečanje prilagodljivosti podjetij

7.331.021 2,79 7.856.032 2,92 1072

1*8 1 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE F 679.938 H 1 036ir 690.126 11 026( r 101,5|
ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 345.757 0.13 341.908 0,13 98,9

18022601 Urejanje in nadzor na področju kulturne 
dediščine

2.041 0,00 2.132 0,00 104,5

18022602 Ohranjanje, obnova in gradnja 
spomenikov

343.716 0,13 339.776 0,13 98,9

1804 Podpora posebnim skupinam 334.182 0.13 348217 0,13 1042

18042601 Programi veteranskih organizacij 334.182 0,13 348217 0,13 1042

|19 1 [izobraževanje ————— 1 24.462.310 II 932ir 24.940.07011 102,0|

1901 Urejanje izobraževalnega sistema 35.258 0.01 36.739 0,01 1042

19012601 Urejanje izobraževalnega sistema 35.258 0,01 36.739 0,01 1042

1905 Drugi izobraževalni programi 212.204 0,08 218.782 0,08 103,1

19052601 Izobraževanje odraslih 212.204 0,08 218.782 0,08 103,1

1906 Pomoči šolajočim 24.214.847 923 24.684.549 9J6 101.9

19062601 Študijske pomoči 3.001.954 1,14 3.023.322 1,12 100,7

19062602 Štipendije 21212.893 8,08 21.661227 8,04 102,1

(20 ([socialno VARSTVO 1 181.885.470 K 6932| F 186.810.693 11 69351 r 102,7|

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 2.840.393 1,08 2.898.156 1,08 102,0

20012601 Urejanje in nadzor sistema socialnega 
varstva

2.840.393 1,08 2.898.156 1,08 102,0

2002 Varstvo otrok in družine 111.221.931 42,39 112.366.129 41,71 101,0

20022601 Družinski prejemki in starševska 
nadomestila

108.558.103 4137 109.508.306 40,65 1003

20022603 Rejništvo 1.617.677 0,62 1.693.002 0,63 104,7

20022604 Materinski domovi in zavetišča 225.000 0,09 250.111 0,09 1112

20022605 Drugi programi v pomoč družini 331.151 0,13 344.710 0,13 104,1

20022606 Nadomestila preživnin 490.000 0,19 570.000 021 1163
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SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI - Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

SPU/PU/PPP/GPR/PPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 

d)

Strukt sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog Í 
proračuna 2005 

O)

strukt predloga 
proračuna 2005

(4)

Indeks

(5H3)/(1)

2004 Izvaianie programov socialnega varstva 67.823.145 25.85 71.546.408 26,56 105.5

20042601 Centn za socialno delo 7.282201 2,78 7274.386 2,70 993

20042602 Socialno varstvo invalidov 7.700.091 233 7.881.988 2,93 102,4

20042603 Socialno varstvo starih 2.001.337 0,76 1376213 0,51 68,8

20042604 Socialno varstvo materialno ogroženih 32.238.544 1229 35.856.530 1331 1112

20042606 Socialno varstvo žrtev vojnega nasilja 18.240.972 6,95 18.786.090 637 103,0

20042607 Socialno varstvo zasvojenih 360.000 0,14 371.200 0,14 103,1

|2613 ^Inšpektorat RS za delo |tl 832.736 | 1 Ó32ÍC 862.279 t F 103,6|

jio ||trg DELA IN DELOVNI POGOJI 832.736 1 03< 862.279 1 j Ö321P 103,6|

1001 Ureianie in nadzor sistema zaposlovania in 832.736 0,32 862.279 032 103,6
brezposelnosti

10012602 Inšpektorat za delo 832.736 0,32 862.279 032 103,6
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Ministrstvo za zdravje
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KAZALO

27 Ministrstvo za zdravje

1. del
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0303 - Mednarodna pomoč

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1701 - Urejanje in nadzor sistema zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo
1703 - Bolnišnično zdravstvo
1704 - Nadomestila, povračila in odškodnine
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 - Drugi programi na področju zdravstva

2. del

2711 - Ministrstvo za zdravje
03032701 - Razvojna in humanitarna pomoč
17012701 - Urejanje sistema zdravstva

17022701 - Investicijska vlaganja v primarno zdravstvo
17032701 - Investicijska vlaganja v bolnišnice

17042701 - Odškodnine obolelim
17062701 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17062703 - Preprečevanje zasvojenosti
17072701 - Zbiranje krvi in organov za presajanje

17072702 - Nujno zdravstveno varstvo
17072703 - Zdravstvo na demografsko ogroženih območjih

17072704 - Sekundariji in pripravniki
17072707 ■ Programi pomoči za bolnike invalide in bolnike z dolgotrajnimi boleznimi

2713 - Zdravstveni inšpektorat RS
17012701 - Urejanje sistema zdravstva
17062702 - Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva

2714 - Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke
17012701 - Urejanje sistema zdravstva
17062702 - Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva

2715 - Urad RS za kemikalije
17012701 - Urejanje sistema zdravstva
17062702 - Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva

2717 - Uprava RS za varstvo pred sevanji
17012701 - Ureianie sistema zdravstva
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1. del

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

0303 Mednarodna pomoč

0303 - Mednarodna pomoč

1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2711 - Ministrstvo za zdravje
03032701 Razvojna in humanitarna pomoč

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta v zadnjih letih postala temeljni vrednoti 
državljanov Republike Slovenije. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti 
ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi. 
Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala - ljudi kot gospodarskih virov. V razvitih državah 
ocenjujejo, da vrednost človeškega kapitala štirikrat presega vrednost fizičnega kapitala. Vlaganja v človeški kapital 
prinašajo znatno večjo dodano vrednost kot vlaganja v tehnologijo in infrastrukturo.

Cilji in naloge Ministrstva za zdravje, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz zgornje opredelitve zdravja in 
sistema zdravstvenega varstva in iz Nacionalnega programa zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje za 
vse do leta 2004, ki je bil sprejet v državnem zboru leta 2000. Dokument določa strategijo in razvojne usmeritve 
zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene 
službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja ter opredeli odgovornosti za izvajanje 
nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju.

Eden temeljnih programskih ciljev Republike Slovenije je ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva. 
Glavni cilj utrditve sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji, katerega raven se približuje razvitim evropskim 
državam, so uravnoteženje socialnega in ekonomskega razvoja Slovenije in zagotavljanje načela socialne 
pravičnosti. Delež javne porabe za zdravstvo, izražen v deležu BDP za programe zdravstvenih storitev in drugih 
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je v letu 2002 dosegel raven 6,9% v BDP, se v letu 2005 in v 
nadaljnjih letih ne bo zniževal. Zdravstveni programi in pravice, kijih po zakonu zagotavljamo s sredstvi državnega 
in občinskih proračunov, so povezani s funkcijami upravljanja in nadzorovanja sistema zdravstvenega varstva, kot 
tudi z zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitve zdravja prebivalcev, z 
zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže (investicijska vlaganja in vlaganja v kadre in opremo) ter 
z zagotavljanjem določenih nacionalnih programov, ki so posebej določeni z zakonskimi predpisi. V letu 2005 in 
nadaljnjih letih javnih izdatkov za zdravstvo ne bo mogoče ustaliti na dosedanji stopnji.

V letu 2004 bomo nadaljevali z leta 2001 začetim Projektom razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva, ki 
bo omogočil večjo učinkovitost, uspešnost in kakovost dela zdravstvenega sektorja. Temeljni cilj projekta je 
sprememba sistema financiranja zdravstva, in s tem pomeni temelj vsebinskega dela v tem mandatu, tako da bo 
državljan osrednji element tega sistema in bo hkrati uveljavljena vzpodbuda za čimbolj učinkovito izrabo virov v 
zdravstvu. Na osrednji element, torej državljana, se mora vezati kakovost in dostopnost do zdravstvenih storitev.

Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva bo potekal šest let, prva faza je predvidena do konca leta 
2003. Med ostalimi cilji projekta je tudi enoten zdravstveno informacijski sistem ter boljše odločanje managementa 
zdravstvenega sistema na vseh nivojih zdravstvenega varstva z opredeljevanjem prioritet, strateškim načrtovanjem 
in oblikovanjem politike. Kakovostni podatki bodo ustreznejša podlaga za odločanje, obvladovanje stroškov in 
zagotavljanje optimalne preskrbljenosti državljanov z zdravstvenimi storitvami. Nenazadnje je med cilji projekta 
tudi uveljavljanje standardov in smernic pri izvajanju zdravstvenih storitev ali zdravstvene dejavnosti kot sestavnem 
delu zagotavljanja celovite kakovosti zdravstvenega varstva.
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Uvajanje in podpora razvoju preventivnih programov ter oblikovanje in spremljanje izvajanja strategij ter politik 
promocije zdravja je sestavni del planskih ciljev na področju zdravstvenega varstva v najširšem smislu besede. Gre 
za dejavnosti, ki bistveno presegajo dejavnosti zdravstvene službe, saj morajo glede na naravo programov in ciljne 
skupine vključevati organizacije, skupine in posameznike zunaj obstoječe zdravstvene strukture.

Zagotavljanje podatkov, analiz in poročil za pripravo strokovnih izhodišč za vodenje zdravstvene politike in 
zagotavljanja družbene skrbi za zdravje ter zmanjševanje razlik v zdravju na ravni države, spremljanje in nadzor nad 
nalezljivimi boleznimi in kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in dejavniki tveganja ter spremljanje drugih pojavov, 
ki vplivajo na zdravje ljudi je cilj izvajanja socialno - medicinske, zdravstveno - ekološke in epidemiološke 
dejavnosti. Ministrstvo bo na podlagi usmeritev iz Nacionalnega programa zdravstvenega varstva Zdravje za vse do 
leta 2004 nadaljevalo z zagotavljanjem pogojev za razvoj strokovnih institucij na področju javnega zdravja ter 
izvajanje razvojnih programov in projektov na tem področju.

Na področju izvajanja nalog zdravstvenega varstva v posebnih pogojih bo Ministrstvo za zdravje nadaljevalo pričete 
naloge na področju zagotavljanja zdravstvenega varstva v primeru vojne, naravnih in drugih nesreč ter kriznih stanj. 
Nadaljevalo se bo delo na projektu ukrepanja v primeru pojava bioterorizma ter zagotovila najnujnejša oprema za 
identifikacijo ter zaščito pred biološkimi in kemijskimi dejavniki. Ministrstvo za zdravje bo nadaljevalo prenovo 
obstoječih načrtov.

Vzpostavljeni bodo osnovni pogoji za organizirano usposabljanje na področju katastrofne medicine in v skladu z 
Nacionalnim planom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo vzpostavljen Mednarodni center za 
katastrofno medicino.

Na področju nujne medicinske pomoči bo Ministrstvo za zdravje nadaljevalo spremljanje projekta NMP v RS. V 
okviru projekta bo izvedeno pilotski projekt NMP s helikopterjem ter motorjem. Pospešili bomo usposabljanje 
zdravstvenega osebja. V bolnišnicah bomo pričeli uvajati urgentne oddelke ter izvedli koordinacijo reševalnih 
prevozov.

Na področju Zbiranja krvi in organov za presajanje bo v okviru Sveta za preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki in 
zdravili iz krvi pripravljena strategija za področje države vključno z nadaljnjo organiziranostjo darovanja krvi in 
organov za presajanje. Rdeči križ kot organizator zbiranja krvi bo za Ministrstvi za zdravje opravljal naloge 
zbiranja, informiranja in zagotavljanja pogojev za krvodajalstvo v Sloveniji.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ministrstvo za zdravje bo na podlagi Bele knjige zdravstvene reforme pripravilo novo zdravstveno zakonodajo in 
podzakonske akte. Na podlagi Zakona o kemikalijah, Zakona o kozmetičnih proizvodih in Zakona o predhodnih 
sestavinah za prepovedane droge bo ministrstvo izdalo posamezne podzakonske akte, ter pripravilo predlog 
sprememb Zakona o kemičnem orožju in Zakona o biocidih. V okviru medresorskega usklajevanja bodo pri pripravi 
zakonskih in podzakonskih aktov na drugih področjih temeljni cilji ministrstva zagotavljanje visoke ravni varovanja 
zdravja prebivalstva, zaščite potrošnikov in obvladovanje zdravju škodljivih vplivov v delovnem, bivalnem in 
življenjskem okolju.

Na področju živil bodo izdani novi in dopolnjeni podzakonski predpisi na osnovi pogajalskih izhodišč in Državnega 
programa za prevzem pravnega reda Evropske unije (ažuriranje pravnega reda) in podzakonski predpisi na podlagi 
Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili.

V skladu z zahtevami evropske zakonodaje na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter v skladu z 
zakonodajo Republike Slovenije bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo pogoje za izvajanje dejavnosti in nalog, ki jih 
ima na področju zdravja in varnosti pri delu Inštitut za medicino dela, prometa in športa kot vrhunska strokovna 
institucija v državi in pripravo izvršilnih predpisov na tem področju v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino 
in socialne zadeve.

Na področju varovanja zdravja prebivalstva, bo ministrstvo na podlagi novih predpisov o varstvu pred ionizirajočimi 
in neionizirajočimi sevanji glede na zahteve pravne ureditve EU in mednarodnih standardov uredilo zaščito pred 
sevanji, nadzor prejetih doz, nadzor medicinske obsevanosti, potencialno izpostavljenost sevanju, intervencije, 
nadzor nad viri sevanja, ter na ta način zagotovilo kakovost varstva pred sevanji in njeno preverjanje.

Na vseh navedenih področjih bo potrebno vzpostaviti učinkovitejši sistem preverjanja in uradnega nadzora nad 
izvajanjem zakonodaje, kar pomeni kadrovsko krepitev in dodatno usposobitev posameznih organov v sestavi 
ministrstva, kot so Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Urad RS za kemikalije, Zdravstveni 
inšpektorat RS in Uprava RS za varstvo pred sevanji.

V letu 2005 bo ministrstvo strokovno, kadrovsko in tehnično usposobilo obstoječe pooblaščene preskusne 
laboratorije za testiranje različnih vrst proizvodov, prav tako bo potrebno zagotoviti sredstva za izpolnjevanje 
pogojev akreditacije za preizkušanje živil, kjer je predvidena tudi predpristopna pomoč Evropske unije.

Na področju prostega pretoka oseb bo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju s pristojnimi zbornicami namenilo 
posebno pozornost nadaljnjemu usklajevanju slovenske ureditve z evropskimi zahtevami medsebojnega priznavanja 
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izobrazbe in poklicev v zdravstvu. V pripravah na izvajanje načel koordinacije sistemov socialne varnosti na 
področju zdravstvenega varstva, bo Ministrstvo za zdravje okrepilo usklajevalno funkcijo. Ob podpori programa 
predpristopne pomoči Phare Consensus, bosta tako ministrstvo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
upoštevala evropsko ureditev tega področja.

Na področju varovanja javnega zdravja so naloge opredeljene upoštevaje prioritete Nacionalnega programa 
zdravstvenega varstva "Zdravje za vse do leta 2004" in strateških in pravnih dokumentov EU. Predvideno je 
nadaljevanje sodelovanja v programih evropske unije na področju javnega zdravja, ter vključevanje v delovanje 
evropske mreže centrov za spremljanje pojava odvisnosti od prepovedanih drog ter sodelovanje z evropskim 
monitoring centrom v Lizboni.

S pristopom v EU bo ministrstvo za zdravje na podlagi Državnega razvojnega programa in skupnega programskega 
dokumenta sodelovalo pri pripravi in krepitvi institucionalne usposobljenosti za izvajanje programov na področju 
razvoja človeških virov, ki bodo sofinancirani v okviru predpristopnih pomoči oziroma iz evropskih strukturnih 
skladov.

S pristopom v EU se bodo povečale dejavnosti Ministrstvo za zdravje na mednarodni ravni zagotavljanja varnosti 
živil, z vključevanjem v delo DG SANCO na področju živil in prehrane in v dejavnosti Evropske agencije za 
varnost hrane (EFSA), ter na področju javnega zdravja.

Na področju uvajanja kakovosti v zdravstvu bo ministrstvo nadaljevalo s projektom ureditve pritožbenih postopkov 
v zdravstvu in uvedbo zagovornika bolnikovih pravic, in s projektom uvajanja meril in postopkov verifikacije in 
akreditacije.

Ministrstvo za zdravje bo v letu 2005 zagotovilo izvajanje strokovnega nadzora in drugih nalog, ki so pogoj za 
kvalitetnejše delo zdravstvenih strok. Večjo pozornost bo posvetilo tudi izvajanju drugih vrst nadzora nad 
zdravstveno dejavnostjo, ki so predvideni po zakonu.

V okviru sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo se bo Republika Slovenija vključevala v 29 
specializiranih programov Svetovne zdravstvene organizacije, v njihovo oblikovanje in potek na nacionalni ravni. Z 
intenzivnim vključevanjem v mednarodni prostor bomo skušali uveljavljati slovensko zdravstvo doma in v tujini. 
Pospešili bomo tudi pripravo novih, oziroma revizijo in preoblikovanje obstoječih sporazumov o sodelovanju 
Slovenije z drugimi državami na področju zdravstva in pri urejanju vprašanj zdravstvenega zavarovanja na 
meddržavni ravni.

Ministrstvo za zdravje v okviru Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke izvaja regulatome naloge na 
podlagi določil Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih na področju preskrbe z varnimi, kakovostnimi in 
učinkovitimi zdravili in medicinskimi pripomočki zaradi zagotavljanja varovanja zdravja prebivalstva.

Ministrstvo za zdravje je moralo, upoštevaje razpoložljive proračunske vire, uskladiti investicijska vlaganja v javne 
zdravstvene zavode glede na vse razpoložljive vire (proračunska sredstva, združena sredstva amortizacije lastni viri 
zdravstvenih zavodov) za investicijska vlaganja in določilo prioritete glede na stanje posameznih investicij in faze 
gradnje. Ministrstvo bo določilo natančnejša merila za mrežo javne zdravstvene službe na vseh ravneh v skladu z 
zakonskimi pristojnostmi. Tako določeno mrežo javne zdravstvene službe bo upoštevalo pri investicijskih vlaganjih 
v javne zdravstvene zavode na sekundami in terciarni ravni, kjer je Republika Slovenija pristojna zagotavljati 
materialne pogoje za delo in poslovanje. Zagotavljali bomo tudi nujno investicijsko vzdrževanje v zdravstvenih 
zavodih, ko le-to zaradi svoje zahtevnosti presega možnosti zdravstvenih zavodov in razpoložljiva amortizacijska 
sredstva, ter to zahtevajo prostorski ter opremski pogoji za izvajanje dejavnosti.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Na področju zdravstva bomo v naslednjih letih izvajali programe zdravstvenega varstva v skladu z Nacionalnim 
programom zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji - zdravje za vse do leta 2004. Zaradi dogovotjene politike 
obvladovanja javnih izdatkov za zdravstvo bomo programe zdravstvenega varstva izvajali z določanjem prioritetnih 
programov zdravstvenega varstva ob upoštevanju uvajanja širitev zdravstvenih programov. V ta namen in zaradi 
zagotavljanja večje učinkovitosti zdravstvenega sektoija bomo izvajali postopne spremembe v zdravstvenem 
varstvu, ki bodo potekale v okviru vstopanja Slovenije v Evropsko unijo in v sklopu katere so vključena tudi 
izhodišča za spreminjanje zdravstvene zakonodaje.

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

1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva
1702 Primarno zdravstvo
1703 Bolnišnično zdravstvo
1704 Nadomestila, povračila in odškodnine
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva
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1701 - Urejanje in nadzor sistema zdravstva

1. Opis glavnega programa

Ministrstvo za zdravje bo z organi v sestavi (Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Agencija Republike 
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Urad Republike Slovenije za kemikalije, Uprava Republike 
Slovenije za varstvo pred sevanji) s proračunskimi sredstvi v okviru programa Urejanje in sistem nadzora zdravstva 
uresničevalo naloge iz svoje pristojnosti, upoštevaje zdravstveno politiko RS. Vključevanje v Evropsko unijo 
zahteva poleg prilagajanja pravnega reda na posameznih področjih tudi krepitev inštitucij za izvajanje teh nalog 
(varstvo potrošnikov, živila, kri, droge, kozmetika, igrače, zdravila, kemikalije, varstvo pred sevanji). Za izboljšanje 
preglednosti delovanja obstoječega zdravstvenega sistema, zlasti pa za zagotavljanje večje učinkovitosti za 
delovanje sistema ter za doseganje večje kvalitete zdravstvenih storitev ter za ustvarjanje pogojev za ustrezno 
načrtovanje nacionalne zdravstvene politike in strateško planiranje, je ministrstvo pričelo z izvedbo projekta razvoja 
upravljanja sistema zdravstvenega varstva, katerega prva faza bo zaključena junija leta 2004. V okviru tega 
programa ministrstvo financira tudi dejavnosti v zvezi z izvajanjem nadzorov izvajalcev zdravstvenih storitev ter 
javna pooblastila, ki so bila z zakoni prenesena na druge izvajalce (zbornice in strokovna združenja). Del programa 
so tudi aktivnosti v zvezi s pripravo standardov in normativov prostorov in opreme ter določitev tehničnih in drugih 
pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

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

Urejanje in nadzor sistema zdravstvenega varstva bosta izvajana v skladu s cilji in usmeritvami Nacionalnega 
programa zdravstvenega varstva Republike Slovenije - Zdravje za vse do leta 2004. V tem okviru bosta 
najpomembnejša cilja:

utrditev sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji,
- prevzemanje pravnega reda Evropske unije.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje ministrstva in organov v sestavi, 
zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje zdravstvenega sveta, komisij, odborov in drugih imenovanih 
delovnih skupin za vsa področja,
prevzemanje in uresničevanje pravnega reda EU, 
izvajanje strokovnega nadzora in drugih javnih pooblastil v skladu z letnimi programi posameznih nosilcev, 
krepitev načrtovanja sistema zdravstvenega varstva in nadzorovanja delovanja sistema 
racionalizacija organizacije mreže javnega zdravstva, 
analiza različnih modelov financiranja bolnišničnega zdravstvenega varstva,
razvoj in uveljavitev standardov, medicinske doktrine in metodologije, ki bo zagotavljala enako dostopnost 
vsem zavarovanim osebam v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja,
priprava standardov in normativov kadrov, prostorov in opreme ter določitev tehničnih in drugih pogojev za 
izvajanje zdravstvene dejavnosti,
varstvo potrošnikov, priprava in izvajanje zakona o pritožnih postopkih v zdravstvu ter vzpostavitev 
zagovornikov pravic pacientov,
vključevanje v mednarodne organizacije s področja zdravstva in njihove programe, 
razširitev izvajanja zdravstvenega nadzora v skladu z Zakonom o zdravstveni inšpekciji in zahtevami EU, 
kontinuirano opravljanje regulatomih nalog na področju zdravil in medicinskih pripomočkov, 
izvajanje nadzora nad proizvodnjo zdravil in pogojev za izdelavo zdravil, 
nadzor nad kontrolo kakovosti zdravil in prometom z zdravili in medicinskimi pripomočki in nadzor nad 
uvozom zdravil in medicinskih pripomočkov in spremljanje pravilnosti oblikovanja cen na debelo, 
izvajanje nalog s področja obrambnih priprav zdravstva in katastrofhe medicine, 
zagotavljanje kakovosti zdravstvene oskrbe, 
strokovni izpiti, 
vzpostavitev in stalno zagotavljanje kemijske varnosti v Republiki Sloveniji.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2711 - Ministrstvo za zdravje
17012701 Urej anje sistema zdravstva

2713 - Zdravstveni inšpektorat RS
17012701 Urejanje sistema zdravstva

2714 - Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke
17012701 Urejanje sistema zdravstva

2715 - Urad RS za kemikalije
17012701 Urejanje sistema zdravstva

2717 - Uprava RS za varstvo pred sevanji
17012701 Urejanje sistema zdravstva
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1702 - Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina in je dostopna vsem ljudem na 
lokalni ravni. Financira se iz občinskih proračunov (investicije)in s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
(obvezno zdravstveno zavarovanje), ki zagotavlja izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, delno pa tudi iz 
sredstev državnega proračuna pri Ministrstvu za zdravje na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o 
financiranju občin (investicije).

Osnovno zdravstveno dejavnost izvaja zdravstveni dom, ki zagotavlja: nujno medicinsko pomočjdispanzerske enote 
za izvajanje preventivnih in drugih programov za predšolske in šolske otroke, mladino, študente, ženske in druge 
posebne skupine prebivalstva; službo medicine dela, prometa in športa; službo splošne medicine; patronažno službo; 
laboratorijske in druge diagnostične dejavnosti; reševalno službo.

Sem sodi tudi zdravstvena dejavnost v socialnovarstvenih zavodih (domovi za ostarele). Zavodi za svoje 
oskrbovance organizirajo v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti splošno medicinsko dejavnost, rehabilitacijo in 
zdravstveno nego ter specialistično ambulantno dejavnost

Za doseganje strategije in razvojnih usmeritev opredeljenih v Nacionalnem programu zdravstvenega varstva RS - 
Zdravje za vse do leta 2004 je eden temeljnih pogojev zagotavljanje ustreznih prostorskih in opremskih zmogljivosti 
za izvajanje zdravstvenega varstva v okviru javne zdravstvene mreže.

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

Enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev Republike Slovenije do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se 
zagotavlja z zdravstveno mrežo s primemo kapaciteto (zdravstveni teami, prostori in oprema, vse ustrezno 
alocirano).

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Izvajanje investicij v skladu s programom oz. načrtom razvojnih programov in finančnimi možnostmi.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2711 - Ministrstvo za zdravje
17022701 Investicijska vlaganja v primarno zdravstvo

1703 - Bolnišnično zdravstvo

7. Opis glavnega programa

Za doseganje strategije in razvojnih usmeritev opredeljenih v Nacionalnem programu zdravstvenega varstva je eden 
temeljnih pogojev zagotavljanje ustreznih prostorskih in opremskih zmogljivosti za izvajanje zdravstvenega varstva 
v okviru javne zdravstvene mreže.

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

Investicije v javne zdravstvene zavode na sekundarnem in terciarnem nivoju izvaja ministrstvo na podlagi Zakona o 
investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija za obdobje 1994 - 2008 (ZIJZ- 
B) z namenom:

racionalnejšega investiranja v smislu enotnih standardov in postopkov, 
izboljšanje standarda za zdravljenje pacientov,
posodobitev funkcionalnih prostorov in opreme s ciljem najbolj smotrne izrabe prostorov in izrabe opreme 
za kvalitetnejše izvajanje procesov zdravljenja,
izboljšanje higienskega standarda prostorov v javnih zdravstvenih zavodih ob upoštevanju novo sprejetih 
predpisov tega področja,
zagotavljanje zakonsko predpisanih bistvenih zahtev za objekte, zlasti zadostitev pogojem protipotresne, 
požarne, okoljske, higienske in zdravstvene varnosti,
izboljšanje pogojev za gospodarjenje s premoženjem zlasti glede varčevanja z energijo ter zmanjšanje 
obratovalnih in vzdrževalnih stroškov.

Ministrstvo za zdravje pri investicijskih vlaganjih v javne zdravstvene zavode upošteva standarde prostorov za 
posamezne zdravstvene dejavnosti zdravstvenih zavodov in drugih izvajalcev, standarde pa oblikuje in tekoče 
dopolnjuje. Pri investicijskih vlaganjih so upoštevani tudi drugi razpoložljivi finančni viri, zlasti združena sredstva 
amortizacije, lasmi viri in sredstva odprodaje državnega premoženja, ki se bodo združevala v proračunskem skladu 
za investicije v javne zdravstvene zavode.
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3. Glavni letni izvedbeni cilji

izvajanje investicij v skladu s programom oz. načrtom razvojnih programov in finančnimi možnostmi.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2711 - Ministrstvo za zdravje
17032701 Investicijska vlaganja v bolnišnice

1704 - Nadomestila, povračila in odškodnine

1. Opis glavnega programa

V okviru tega programa ministrstvo zagotavlja sredstva za izplačilo odškodnin državljanom RS, ki so se v Republiki 
Sloveniji okužili z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov, ki so bili izdelani pred 1.6.1986.

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

Cilj glavnega programa je nemoteno izplačevanje odškodnin upravičencem v skladu z Zakonom o povrnitvi škode 
osebam, okuženim z virusom HTV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

tekoče izplačevanje odškodnin upravičencem v skladu z zakonom

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2711 - Ministrstvo za zdravje
17042701 Odškodnine obolelim

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

V okvir programa sodijo aktivnosti za spremljanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja 
prebivalcev, uresničevanje družbene skrbi za zdravje, programi in aktivnosti izvajanja nadzora in zagotavljanja 
kemične in ekološke varnosti ter varnosti na področju živil, igrač in predmetov splošne rabe ter preventivni 
programi za preprečevanje zasvojenosti od prepovedanih drog, ki vključujejo medministrsko koordinacijo na 
področju drog, zagotavlja delovanje komisije za droge Vlade RS, informacijske enote na Inštitutu za varovanje 
zdravja RS in naloge določene v nacionalnem programu in v akcijskem programu za droge Ministrstva za zdravje in 
Vlade RS. V okviru glavnega programa se izvaja socialno - medicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno - 
ekološka dejavnost, kije organizirana v okviru zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja RS, 
dejavnost Urada RS za kemikalije, Zdravstvenega inšpektorata RS, Urada za živila in prehrano, Uprave za varstvo 
pred sevanji in Sektorja za droge neposredno podrejenega Ministru za zdravje RS.

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

Temeljni dolgoročni cilj ministrstva na področju izvajanja preventivnih programov zdravstvenega varstva je 
oblikovanje zdravstvene politike ter uresničevanje družbene skrbi za zdravje na strokovnih izhodiščih, s ciljem 
izboljšati zdravstveno stanje in kvaliteto življenja ljudi, preprečevati prezgodnjo obolevnost in umrljivost, 
zmanjševati ekonomska in socialna bremena zaradi bolezni in drugih vzrokov, zmanjševati razlike v zdravju ter 
zagotavljati kemično in ekološko varnost na področju zdravstva, izvajati koordinativne aktivnosti na 
medministrskem nivoju na področju drog in zagotavljati realizacijo ciljev iz nacionalnega programa za droge in 
akcijskega programa za droge. Vzpostaviti je potrebno učinkovit nadzor nad metadonskim vzdrževalnim 
programom in izvajanje zbiranja in analiziranja statističnih podatkov s področja drog.

Izvajanje aktivne politike promocije zdravja za različne starostne in družbene skupine prebivalstva ter podpora 
aplikativnim raziskovalnim in razvojnim projektom je del planskih ciljev na področju zdravstvenega varstva v 
najširšem smislu besede. Gre za dejavnosti, ki bistveno presegajo dejavnosti zdravstvene službe, saj morajo glede na 
naravo programov in ciljne skupine vključevati strokovne vladne in nevladne organizacije, skupine in posameznike 
tudi zunaj obstoječe zdravstvene strukture.

Predpisi, ki so podlaga za izvajanje programa:

Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije - Zdravje za vse do leta 2004, 
Nacionalni program za droge »2003 - 2008«,
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Zakon o zdravstveni dejavnosti,
Zakon o kemikalijah,
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Zakon o kemičnem orožju,
Zakon o kozmetičnih proizvodih,
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih,
Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva,
Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog,
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami,
Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge,
Zakon o nalezljivih boleznih,
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji,
Zakon o zdravstveni inšpekciji,
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil, predmetov in snovi, ki prihajajo v stik z živili,
Zakon o omejevanju porabe tobačnih izdelkov,
Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Izvajanje in spremljanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva Zdravje za vse do leta 2004 na 
področju javnega zdravja v okviru dejavnosti Inštituta za varovanje zdravja in območnih zavodov za 
zdravstveno varstvo ter priprava novega nacionalnega programa za področje javnega zdravja, 
podpora strokovnemu razvoju institucij na področju javnega zdravja,
podpora nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju promocije zdravja in zdravega načina življenja, 
izdelava nacionalne strategije in nacionalnega programa za vodenje prehranske politike,
zagotavljanje delovanja sistema varovanja javnega zdravja in zdravja potrošnikov pred tveganji ki se 
pojavljajo v zvezi z živili,
priprava nacionalne strategije promocije zdravja,
izdelava in izvajanje nacionalnega programa za ravnanje s kemikalijami,
monitoring radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode v skladu s sprejetim programom, 
sistematično pregledovanje delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti ljudi zaradi prisotnosti 
naravnih virov sevanja,

- vzpostavitev zbirke podatkov o osebnih dozah zaradi radioloških posegov,
tekoče izvajanje nadzora nad zdravstveno ustreznostjo živil,

- tekoče izvajanje meritev in analiz emisij onesnaženosti,
izvajanje programov preprečevanja zasvojenosti s prepovedanimi drogami,
monitoring zdravstvene ustreznosti pitne vode,

- izvajanje programov preprečevanja zasvojenosti s prepovedanimi drogami v skladu z nacionalnim 
programom in akcijskim programom za droge,

- izvajanje programov zdravljenja in zbiranja informacij s področja drog.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2711 - Ministrstvo za zdravje
17062701 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17062703 Preprečevanje zasvojenosti

2713 - Zdravstveni inšpektorat RS
17062702 Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva

2714 - Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke
17062702 Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva

2715 - Urad RS za kemikalije
17062702 Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva

2717 - Uprava RS za varstvo pred sevanji
17062702 Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

Za doseganje strategije in razvojnih usmeritev opredeljenih v Nacionalnem programu zdravstvenega varstva, je eden 
temeljnih pogojev zagotavljanje ustreznega števila zdravnikov, zobozdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev za 
izvajanje zdravstvenega varstva v okviru javne zdravstvene mreže.

V to skupino sodijo aktivnosti za zagotavljanje zadostne količine zdrave krvi za potrebe v Republiki Sloveniji, 
širitev delovanja v okviru Slovenija Transplant za pridobitev in presaditev zadostnega števila delov človeškega 
telesa zaradi zdravljenja, ter programi in storitve zdravstvenega varstva za nekatere posebej ogrožene skupine 
državljanov in nezavarovanih oseb na področju RS.

13. oktober2003 3311 poročevalec, št. 83/IX



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

Temeljni cilj programa je ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalcev. V ta okvir spada skrb za izboljšanje 
zdravstvenega varstva za nekatere posebej ogrožene skupine državljanov in nezavarovanih oseb na področju RS, ter 
vzdrževanje in širitev sistema krvodajalstva in darovanja delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.

Predpisi, ki so osnova za izvajanje programa:

- Nacionalni program zdravstvenega varstva - "Zdravje za vse do leta 2004",
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

Zakon o zdravstveni dejavnosti,
Zakon o Rdečem križu,
Zakon o preskrbi s krvjo,
Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja,
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,

- Uredba Vlade RS o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi 
občin, ki izpolnjujejo ta merila,
Zakon o ratifikaciji delnega sporazuma na socialnem področju in v javnem zdravstvu,

Sklep o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi RS,
Sklep o ustanovitvi in imenovanju članov nacionalne delovne skupine za uvajanje mednarodne klasifikacije 
okvar, prizadetosti in oviranosti, 
Zakon o predhodnih sestavinah, 
Nacionalni program za področje drog 2003 - 2008, 
Strategija EU za področje drog, Akcijski program EU za področje drog,

- Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

zagotoviti boljše zdravstveno varstvo za nekatere ogrožene skupine prebivalstva,
- zagotoviti zadostno število krvodajalcev,

izvajanje koordinativne dejavnosti javnega zavoda Slovenija Transplant, 
okrepiti transplantacijsko dejavnost v bolnišnicah, 
zagotavljanje nujnega zdravstvenega varstva nezavarovanih oseb, 
plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja, 
organizacija službe nujne medicinske pomoči, 
zagotoviti pogoje za usposabljanje zdravnikov sekundarijev,

■ zagotoviti pogoje za usposabljanje zobozdravnikov pripravnikov, 
zagotoviti pogoje za usposabljanje pripravnikov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih delavcev, 
priprava strokovnih podlag za obravnavanje bolnikov invalidov in bolnikov z dolgotrajnimi boleznimi kot 
posebne entitete prebivalstva s ciljem preprečevanja nastanka novih invalidnosti in izenačevanja možnosti v 
smislu celostne obravnave in integracije v družbo, 
zagotoviti tak način zbiranja krvi, ki bo omogočal racionalno uporabo krvi, 
pripraviti politiko na področju oskrbe s krvjo v RS, 
pripraviti plan preskrbe s krvjo, krvnimi pripravki in zdravili iz krvi v RS za tekoče leto.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2711 - Ministrstvo za zdravje
17072701 Zbiranje krvi in organov za presajanje
17072702 Nujno zdravstveno varstvo
17072703 Zdravstvo na demografsko ogroženih območjih
17072704 Sekundariji in pripravniki
17072707 Programi pomoči za bolnike invalide in bolnike z dolgotrajnimi boleznimi
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SPU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Bilanca, odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih

- Predlog sprememb Strukt sprem. Predlog Strukt predloga Indeks

SPU/PPP/GPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005

(D (2) 0) (4) (5H3y<D

[27 (MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ||| 18.518.9321|| 100,ooj 1 19.604.454 | P 100,00| 1 105^|

03 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ

35000 0,19 35,000 0,18 100,0

0303 Mednarodna pomoč 35.000 0,19 35.000 0,18 100,0

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 18.483.932 99,81 19.569.454 99,82 105,9

1701 Urejanje in nadzor sistema zdravstva 4.007.362 21,64 4.000.797 20,41 99,8

1702 Primarno zdravstvo 269.058 1,45 269.058 137 100,0

1703 Bolnišnično zdravstvo 8.750.040 4725 9.754.492 49,76 111,5

1704 Nadomestila, povračila in odškodnine 18.005 0,10 18.244 0,09 101,3

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 3.146.658 . 16,99 3299.614 16,83 104,9

1707 Drugi programi na področju zdravstva 2292.809 1238 2227249 1136 97,1
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2. del

03032701 - Razvojna in humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

Republika Slovenija se v skladu s prioritetami zunanjepolitičnih aktivnosti in kot članica različnih mednarodnih 
organizacij aktivno vključuje v različne oblike mednarodnega razvojnega in humanitarnega sodelovanja. Cilj teh 
dejavnosti na delovnem področju ministrstva za zdravje je strokovna in tehnična pomoč pri izgradnji institucij in 
izboljšanju delovanja sistemov zdravstvenega varstva v dogovoru in na pobudo posameznih držav in mednarodnih 
organizacij. Slovenija sodeluje v dejavnostih humanitarne in razvojne pomoči predvsem na področju razminiranja in 
pomoči žrtvam min in v drugih iniciativah za stabilnost, varnost in razvoj območja Jugovzhodne Evrope kot aktivna 
donatorka. To konkretno zahteva tudi njeno aktivno vlogo pri zagotavljanju sredstev za uresničevanje projektov in 
pobud, ki prispevajo k tem ciljem. V okviru tega podprograma ministrstvo zagotavlja del slovenske donacije za 
program pomoči žrtvam min, ki jo izvaja Mednarodna ustanova - fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min. 
Od RS kot članice Evropske unije se pričakuje, da se bo bolj aktivno vključila v različne oblike mednarodnega 
razvojnega in humanitarnega sodelovanja, ki poteka v okviru različnih mednarodnih organizacijah in zagotovila tudi 
finančno podporo dogovorjenim mednarodnim iniciativam.

2. Pravne podlage

V skladu s strategijo vključevanja RS v obnovo JVE, resolucijo o zunanji politiki RS ter meddržavnimi pogodbami.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dejavnosti so namenjene podpori različnim oblikam mednarodnega razvojnega in humanitarnega sodelovanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izvedba sofinanciranja programov in projektov bo potekala v skladu z dosedanjimi usmeritvami za delovanje RS v 
dejavnostih pakta stabilnosti za JVE in v skladu s sprejetimi zavezami v okviru aktivnega sodelovanja v dejavnostih 
mednarodnih organizacij. Donacija Republike Slovenije preko Ministrstva za zdravje kot enega od treh ustanovnih 
ministrstev Mednarodne ustanove - fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF) bo izvedena v skladu z 
vsakoletnim sklepom Vlade Republike Slovenije in je namenjena izvajanju programa na področju rehabilitacije 
žrtev min.

7283 - Razvojna in humanitarna pomoč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenija sodeluje v dejavnostih za razminiranje in pomoč žrtvam min kot aktivna donatorka, kar konkretno zahteva 
tudi njeno aktivno vlogo pri zagotavljanju sredstev za Mednarodno ustanovo - fundacijo za razminiranje in pomoč 
žrtvam min, ki jo je ustanovila Vlada Republike Slovenije marca 1998 leta s ciljem, da nudi humanitarno pomoč 
Bosni in Hercegovini. V času od njene ustanovitve je svoje delovanje razširila na področje celome regije JV Evrope 
in na druga območja.

Ministrstva, uradi, službe in druge samostojne institucije so zadolženi tudi za zagotavljanje sredstev za projekte, ki 
potekajo v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo oziroma dejavnosti, ki so kot razvojna pomoč Republike 
Slovenije namenjene pomoči pri izgradnji institucij in izboljšanju delovanja sistemov zdravstvenega varstva v 
dogovoru in na pobudo posameznih držav ter mednarodnih organizacij. Republika Slovenija se kot članica različnih 
mednarodnih organizacij tudi vedno bolj aktivno vključuje v različne oblike mednarodnega razvojnega in 
humanitarnega sodelovanja, kar zahteva tudi sofinanciranje. Zato bodo v okviru razpoložljivih sredstev podprte tudi 
take mednarodne iniciative.

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

Donacija Ministrstva za zdravje kot enega od treh ustanovnih ministrstev Mednaft>dne ustanove - fundacije za 
razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF) se izvaja v skladu z vsakoletnim sklepom Vlade Republike Slovenije. Za 
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leto 2004 in 2005 je v skladu s sklepi pristojnih odborov Državnega zbora RS predvideno povečanje na 30 mio SIT 
(od 1999-2003 - 25 mio SIT).

Za projekte, ki potekajo v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo v dogovoru s SZO, se sredstva 
zagotavljajo za donacijo dejavnostim, ki potekajo v okviru projektov zdravstvene mreže za jugovzhodno Evropo na 
področju duševnega zdravja, obvladovanja nalezljivih bolezni in varnosti hrane, katerih nosilec je Inštitut za 
varovanje zdravja RS.

3. Planirani indikatorji

donacija Mednarodni ustanovi - fundaciji za razminiranje in pomoč žrtvam min:

Izvedba programa pomoči žrtvam min, ki se izvaja v Inštitutu RS za rehabilitacijo in v sodelovanju z 
Inštitutom v rehabilitacijskih centrih na območju JVE.

dejavnosti v okviru Pakta stabilnosti:

Izvedba načrtovanih aktivnosti v okviru projektov Zdravstvene mreže za Jugovzhodno Evropo pakta 
stabilnosti.

donacije mednarodnim organizacijam:

Plačilo donacij mednarodnim organizacijam glede na prioritete mednarodnega razvojnega in humanitarnega 
sodelovanja RS.

17012701 - Urejanje sistema zdravstva

1. Opis podprograma

Ministrstvo za zdravje v okviru podprograma Urejanje sistema zdravstva, ustvaija potrebne pogoje za pripravo in 
izvajanje zdravstvene politike in mednarodno sodelovanje. Vključevanje v Evropsko unijo zahteva poleg 
prilagajanja pravnega reda na posameznih področjih tudi krepitev inštitucij za izvajanje nalog, povezanih s področji 
varstva potrošnikov, živil, drogami,...

V okviru tega programa ministrstvo financira tudi dejavnosti v zvezi z izvajanjem nadzorov izvajalcev zdravstvenih 
storitev ter javna pooblastila, ki so bila z zakoni prenesena na druge izvajalce (zbornice in strokovna združenja). Del 
programa so tudi aktivnosti v zvezi s pripravo standardov in normativov kadrov, prostorov in opreme ter določitev 
tehničnih in drugih pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Poleg osnovnih nalog, ki jih ministrstvo opravlja kot upravni organ za področje zdravstvenega varstva, bo večje 
težišče delovanja ministrstva na nalogah, povezanih s projektom razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva.

2. Pravne podlage

Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje za vse do leta 2004,
V skladu s polnopravnim članstvom Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah, sklenjenimi 
mednarodnimi pogodbami, sodelovanjem v regionalnih in evropskih integracijah, vključno z EU, 
7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, 
47., 48., 49. in 50. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti,
Zakon o zdravniški službi in Zakon o lekarniški dejavnosti,
26. in 93. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti,
Zakon o najemu posojila in ratifikacija posojilne pogodbe med Mednarodno banko za obnovo in razvoj in 
RS.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Najpomembnejša cilja:

utrditev sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji,
prevzemanje pravnega reda Evropske unije - sprejem ustreznih zakonskih in podzakonskih predpisov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje ministrstva, 
zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje zdravstvenega sveta, komisij, odborov in drugih imenovanih 
delovnih skupina za vsa področja, 
prevzemanje pravnega reda EU,
izvajanje strokovnega nadzora in drugih javnih pooblastil v skladu z letnimi programi posameznih nosilcev, 
vzpostavitev pogojev in nadaljevanje Projekta razvoja upravljanja zdravstvenega varstva in pričetek dela na 
vsebinskih komponentah projekta, 
uvajanje projekta kakovosti v zdravstvu,
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vključevanje v mednarodne organizacije in njihove programe, 
razširitev izvajanja zdravstvenega nadzora v skladu z zahtevami EU, 
priprava standardov in normativov kadrov, prostorov in opreme ter določitev tehničnih in drugih pogojev za 
izvajanje zdravstvene dejavnosti, 
izvajanje nalog s področja obrambnih priprav zdravstva in katastrofne medicine, 
izvajanje verifikacij prostorov za zasebno zdravstveno delo,

- izvajanje strokovnih izpitov,
varstvo potrošnikov, priprava in izvajanje zakona o pritožnih postopkih v zdravstvu ter vzpostavitev 
zagovornikov pravic pacientov.
izobraževati vodstveno in zdravstveno osebje na področju kakovosti, 
izdelati splošne standarde kakovosti zdravstvene oskrbe, 
pričeti z zunanjo presojo bolnišnic na podlagi splošnih standardov kakovosti.

3023 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo plače za redno zaposlene.

3347 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke Materialni stroški se omogoča normalno delovanje ministrstva, ter zagotavljajo 
sredstva za plačila odborov in komisij, ki niso opredeljene v drugih proračunskih postavkah ministrstva.

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

Izračun predloga temelji na potrebi po izdatkih za blago in storitve, ki se v večini primerov ne dajo obrazložiti z 
kazalci. Na določene storitve, kot so najemnine, članarine v mednarodnih organizacijah, obratovalni stroški 
poslovnih prostorov in podobno, ne moremo vplivati Določene izdatke za nakup blaga in storitev in izdatke za 
službene poti po smo planirali za leto 2005 pa z inflacijskim količnikom.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izdatki za blago in storitve kot so: pisarniški in splošni material in storitve, obratovalni stroški poslovnih prostorov, 
najemnine poslovnih prostorov, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje 
opreme in poslovnih prostorov, ter drugi stroški kot npr. stroški konferenc, članarine v mednarodnih organizacijah.

2913 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Investicije in investicijsko vzdrževanje je namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje 
ministrstva.

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

Izračun predloga temelji na potrebi po:

nakupih nove opreme ter zamenjavo tehnološko zastarele in dotrajane opreme in napeljav in 
skupni obnovi fasade poslovno stanovanjskega objekta Nebotičnik, kjer spadamo med večinske lastnike.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt vsebuje nakup nujne opreme za normalno delovanje zaposlenih na ministrstvu: od stolov, delovnih miz, 
računalnikov, prevoznih sredstev do tehnoloških posodobitev napeljav.

6138 - Sredstva za delo odbora za investicije v javne zdravstvene zavode

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 6138 Sredstva za delo odbora za investicije v javne zdravstvene zavode izvaja 
Odbor za investicije v javne zdravstvene zavode v skladu z Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, 
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija za obdobje 1994 - 2008 (ZIJZ-B) nadzor in spremljanje izvajanja 
programa investicij ter pripravlja letni program investicij.

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

Izhodišče za predlog pravic porabe je načrtovani letni program investicij po ZIJZ-B oziroma Načrt razvojnih 
programov in s tem povezana potreba po spremljanju dejanskega izvajanja investicij na sejah Odbora in na terenu.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Spremljanje in nadzor nad izvajanjem programa investicij je stalna naloga.

4. Planirani indikatorji

Število sej in priporočil odbora.

1964 - Izdajanje publikacij Ministrstva za zdravje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo bo podpiralo strokovne publikacije s področja javnega zdravja in kakovosti zdravstvene oskrbe (avtorski 
honoraiji, lektoriranje, priprava za tisk, prevajalske storitve, elektronsko oblikovanje publikacij, tisk, izdajanje 
publikacij, splet).

Prednost bodo imele publikacije rezultatov raziskav kakovosti zdravstvene oskrbe.

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

Izračuni so osnovani na podlagi cen avtorski honoraijev, lektoriranja priprave na tisk, prevajalskih storitev, 
elektronskega oblikovanja publikacij, tiska in priprave spletnih strani.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zagotoviti informacije izvajalcem in uporabnikom zdravstvene oskrbe.

4. Planirani indikatorji

priročnik za negovalno dokumentacijo; 
priročnik varnega ravnanja z zdravili 
rezultati prostovoljne presoje bolnišnic 
izdaja smernic klinične prakse v elektronski in tiskani obliki

22 74 - Izvajanje programov sodelovanja z WHO

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je Slovenijo sprejela kot redno in enakopravno članico 7. maja 1992, še 
pred uradnim sprejemom v Združene narode. Članstvo poleg pravic in bonitet, kot so pravica do soodločanja in 
sodelovanja v organih SZO, uporaba baz podatkov SZO, sodelovanje v mednarodnih programih SZO in podobno, 
nalaga Sloveniji tudi določene obveznosti. Mednje sodijo redno letno plačevanje članarine (višina je določena po 
kriterijih Združenih narodov glede na BNP države) ter zagotavljanje uresničevanja strategij, resolucij, deklaracij in 
konvencij, kijih države članice sprejemajo na generalni in regionalni skupščini.

Za doseganje posameznih ciljev Strategije SZO Zdravje za vse v 21. stoletju Služba za sodelovanje s SZO 
koordinira mednarodne programe na 29 področjih sodelovanja med Slovenijo in SZO, usklajuje delo nacionalnih 
koordinatotjev programov SZO v Sloveniji in sodeluje z ustreznimi vladnimi in nevladnimi institucijami doma in v 
tujini. Služba za sodelovanje s . SZO hkrati skrbi tudi za nemoten pretok informacij med SZO in Slovenijo ter za 
neprekinjeno prisotnost slovenskega zdravstva in uveljavljanje posameznih uspešnih programov, ki v Sloveniji 
potekajo na področju zdravja, v SZO ter drugih mednarodnih organizacijah in mrežah, ki sodelujejo s SZO.

Služba za sodelovanje s SZO v skladu s članstvom Slovenije v SZO izvaja aktivnosti, kot so: informiranje medijev o 
pomembnejših dogodkih v povezavi s SZO, informiranje strokovne javnosti o posameznih aktivnostih SZO na 
ustreznih področjih, distribucija publikacij SZO v Sloveniji, koordinacija in zagotavljanje dejavnosti kolaborativnih 
centrov ter kontaktnih oseb v RS za sodelovanje v posameznih mednarodnih programih SZO, analiza prednostnih 
področij sodelovanja med SZO Uradom za Evropo in Slovenijo ter organizacija mednarodnih dogodkov, ki jih 
Slovenija organizira skupaj s SZO na območju Slovenije. Izvajanje aktivne politike promocije zdravja za različne 
starostne in družbene skupine prebivalstva ter podpora aplikativnim raziskovalnim in razvojnim projektom je del 
planskih ciljev na področju zdravstvenega varstva v najširšem smislu besede, kjer je naloga Službe za sodelovanje s 
SZO povezovalne narave. Gre za dejavnosti, kjer mora Urad glede na naravo programov in ciljne skupine 
vključevati strokovne vladne in nevladne organizacije, skupine in posameznike tudi zunaj obstoječe zdravstvene 
strukture in v mednarodnem merilu. Preko programov SZO se bodo v tujini na različnih delavnicah in v 
sodelovanju v mednarodnih mrežah usposabljali številni slovenski strokovnjaki s področja javnega zdravja.

Slovenija je od leta 2001 država donator, kar pomeni, da mora za vse projekte in programe, v okviru svoje 
mednarodne dejavnosti, zagotoviti sredstva iz državnega proračuna.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Cilj Službe za sodelovanje s SZO je zagotavljanje sodelovanja med partnerji v zdravstvu in drugih resorjih, pri 
uresničevanju kompleksnih nalog za krepitev zdravja prebivalstva v sldadu s cilji SZO, opredeljenimi v Strategiji 
SZO Zdravje za vse v 21. stoletju.

Prednostna področja so investiranje v zdravje in promocija zdravja na področju:

alkoholne politike,
tobačne politike, 
prehranske politike,

- promocije duševnega zdravja, 
zdravja otrok in mladostnikov,

ter na področju:

upravljanja zdravstvenega varstva, 
reforme zdravstvenega varstva, 
kakovosti v zdravstvenem varstvu 
SZO desetletje preprečevanja bolezni kosti in sklepov, 
politike zdravega okolja, 
koordinacije in zagotavljanja informacij s področja zdravstva za potrebe ministrstva in SZO.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 2274 Izvajanje programov sodelovanja z Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO) se financira 
ali sofinancira vključevanje slovenskih strokovnjakov in inštitucij v mednarodne programe SZO, v katerih sodeluje 
več članic SZO. Programe izvajajo nacionalni koordinatorji (inštitucije ali posamezniki), ki jih za določen program 
določi Ministrstvo za zdravje. Sofinancira se tudi delovanje kolaborativnih centrov SZO, ki jih je v Sloveniji 
imenovala SZO na podlagi svoje Ustave. Slovenija je država donatorica, ki ji ne pripadajo več sredstva iz proračuna 
SZO, zato se morajo zagotoviti sredstva za večino mednarodnih udeležb naših strokovnjakov na SZO sestankih po 
Evropi in drugod iz proračuna RS. Prav tako se pričakuje od nas sofinanciranje mednarodnih strokovnih posvetov, 
ki jih SZO v soglasju z MZ organizira v Sloveniji. Obseg sodelovanja, ki navadno vključuje vsaj dve mednarodni 
srečanji SZO v Sloveniji se za dve leti določi s pogodbo o sodelovanju med SZO in Ministrstvom za zdravje RS 
(BCA- Biennial Collaborative Agreement between thè Ministry of Health of Slovenia and thè Regional Office for 
Europe of thè World Health Organization). Pogodba bo za leti 2004/05 predvidoma podpisana do konca letošnjega 
leta2003.

Ministrstvo za zdravje in Služba za sodelovanje s SZO bosta podprla ustanovitev Mednarodnega SZO centra za 
alkohol v Sloveniji. Ker je škodljiva raba alkohola velik problem v Sloveniji je ustanovitve Mednarodnega centra za 
alkohol v okviru SZO zelo dobrodošla. Podobni centri za posamezne programe, kot so: prehrana, okolje, kakovost v 
zdravstvu, že obstajajo v Barceloni, Rimu, Lizboni i.t.d.. Predvidevamo odprtje nove postavke, iz katere se bodo 
lahko nakazovala sredstva iz proračuna za podporo delovanju centra in izvajanju programov zmanjšanje rabe 
alkohola v Sloveniji. Formalni razgovori glede ustanovitve centra bodo s SZO Uradom za Evropo potekali v času 
53. zasedanja Regionalnega odbora SZO Urada za Evropo, septembra na Dunaju.

Ker je ena od glavnih dejavnosti Službe za sodelovanje s SZO nemoten pretok informacij med SZO in Slovenijo, 
moramo zagotoviti potrebna tehnična in materialna sredstva za delovanje knjižnice SZO, ki naj bi v letih 2004/5 
prerasla v informativni center za podporo pri delovanju Ministrstva za zdravje. V ta namen je potrebno predvideti 
sredstva za nabavo tehnične opreme za pripravo elektronskih medijev (CD, računalniški programi, spletne strani) ter 
izdajanje publikacij (vsebina in tehnična priprava, tisk, prevodi).

Prednostne naloge izvajanja programov SZO v obdobju 2004/05 so:

- organizacija mednarodnih dogodkov SZO v Sloveniji s prednostnih področij sodelovanja RS s SZO 
(alkohol, tobak, otroci in zdravo okolje, duševno zdravje, upravljanje zdravstvenega varstva, reforme 
zdravstvenega varstva, kakovosti v zdravstvenem varstvu, SZO desetletje preprečevanja bolezni kosti in 
sklepov, politike zdravega okolja),
koordinacija in zagotavljanje informacij s področja zdravstva za potrebe ministrstva in SZO. 
sofinanciranje projektov izvajanja programov Kolaborativnih centrov,

- zagotavljanje dela nacionalnih koordinatorjev oz. kontaktnih oseb za programe SZO,
urejanje in dopolnjevanje knjižnice SZO na MZ ter zagotavljanje materialnih sredstev in tehnične opreme 

. za pretok informacij na Ministrstvu za zdravje.

4. Planirani indikatorji

N okviru sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo se bo Republika Slovenija še naprej vključevala v 29 
specializiranih programov Svetovne zdravstvene organizacije, v njihovo oblikovanje in potek na nacionalni ravni. Z 
intenzivnim vključevanjem v mednarodni prostor bomo uveljavljali slovensko zdravstvo doma in v tujini.

Izvedba programov in dejavnosti glede na pogodbo BCA za obdobje dveh let, 
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sodelovanje nacionalnih koordinatoijev in inštitucij v mednarodnih programih SZO - poročila, 
sofinanciranje in organizacija mednarodnih dogodkov SZO v Sloveniji, 
izvedba programov Kolaborativnih centrov SZO v Sloveniji glede na BCA in pogodbe Kolaborativnih 
centrov z MZ, 
zagotavljanje nemotenega pretoka informacij med SZO in RS, 
ustanovitev SZO centra za alkohol, 
ustanovitev novega Kolaborativnega centra SZO "Zdravá mesta" v Mariboru.

4330 - Kakovost zdravstvene oskrbe

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

a) Področje normativov in standardov ter verifikacije zdravstvenih zavodov

Ministrstvo za zdravje RS na podlagi 26. in 93. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92), 
pripravlja ustanovitev "Službe (urada) RS za verifikacijo” (najkasneje do konca leta 2007) z nalogami s področja 
priprave standardov in normativov v zdravstvu ter izvajanje verifikacij zdravstvenih zavodov in naravnih zdravilišč. 
Sem spada tudi verifikacija prostorov za zasebno zdravstveno delo.

Zakon o zdravstveni dejavnosti v četrtem odstavku 35.členu določa, da strokovne, tehnične in druge pogoje za 
opravljanje zasebne zdravstvene (in lekarniške) dejavnosti in vodenje registra zasebnih zdravstvenih delavcev 
predpiše minister, pristojen za zdravstvo. 3.člen pravilnika o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev v 
tretjem členu določa, da postopek za ugotovitev izpolnjevanja predpisanih pogojev (verifikacija) izvede komisija, ki 
jo imenuje minister, pristojen za zdravstvo.

Do začetka delovanja omenjene službe bo naloge tega področja opravljal Oddelek za kakovost zdravstvene oskrbe 
Ministrstva za zdravje

b) Na podlagi Nacionalnega programa zdravstvenega varstva "Zdravje za vse do leta 2004” s področje kakovosti in 
akreditacije zdravstvenih zavodov bodo potekale naslednje aktivnosti: izobraževanja na področju kakovosti 
(seminatji, delavnice, posvetovanja, kongresi), izdajanje publikacij (vsebina in tehnična priprava, tisk), priprava 
elektronskih medijev (CD, računalniški programi, spletne strani) ter priprava publikacij za zunanjo presojo. Načrtuje 
se tudi oblikovanje strokovnih teles za kakovost zdravstvene oskrbe v bolnišnicah in sprva prostovoljno sodelovanje 
bolnišnic pri novi obliki notranje presoje. Potekalo bo tudi izobraževanje presojevalcev bolnišnic.

Nadaljevalo se bo delovanje nacionalne komisije za obvladovanje in bolnišničnih okužb, delo komisije za 
spremljanje porabe antibiotikov in delovanje komisije za ugotavljanje sposobnosti medicinskih laboratorijev, na 
podlagi česar bo minister izdajal pooblastila za delovanje teh laboratorijev.

Za delo komisije za spremljanje porabe antibiotikov bodo poleg sredstev za izdelavo računalniških programov 
potrebna tudi materialna sredstva: server s programi, računalniki, vzdrževalni stroški.

Aktivnost priprave kliničnih smernic zahteva pripravo 2 do 4 smernic na leto: nadaljnje delovanje pisarne za 
smernice, z zunanjimi sodelavci za koordinacijo metodologije priprave smernic, delovanje delovnih skupin za 
posamezno smernico, publikacija smernic v tiskani in elektronski obliki, razpečavanje smernic.

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

a) Področje normativov in standardov in verifikacije zdravstvenih zavodov

Podlaga izračunom priprave zakonskih in podzakonskih aktov, priprave dokumentacije za izvajanje verifikacije, 
izobraževanje nosilcev izvajanja verifikacije, priprava in potrditev standardov in normativov v zdravstvu, izvajanje 
postopkov verifikacije zdravstvenih zavodov in naravnih zdravilišč, izdelava poročil o izvedbi verifikacijskih 
postopkov z ugotovitvami, predlogi za odpravo pomanjkljivosti je Pravilnika o nagrajevanju članov komisij in 
drugih strokovnih skupin Ministrstva za zdravje

b) Področje kakovosti in akreditacije zdravstvenih zavodov

Podlaga izračunom izvajanja izobraževanja, pilotske akreditacije bolnišnic, priprava kliničnih smernic, delo 
komisije za obvladovanje in bolnišničnih okužb, delo komisije za spremljanje porabe antibiotikov in delovanje 
komisije za ugotavljanje sposobnosti medicinskih laboratorijev je Pravilnika o nagrajevanju članov komisij in 
drugih strokovnih skupin Ministrstva za zdravje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

a) Področje normativov in standardov in verifikacije zdravstvenih zavodov

Določitev in preverjanje standardov in normativov, kadrov, prostorov in opreme, strokovno - tehničnih ter drugih 
pogojev in začetek izvajanja verifikacij, sodijo med osnovne pogoje za izvajanje programov zdravstvene dejavnosti 
v zdravstvenih zavodih in naravnih zdraviliščih. Cilj je vzpostavitev skladnosti kadrov, prostorov in opreme, 
strokovno- tehničnih ter drugih pogojev zdravstvenih zavodov s standardi in normativi s pomočjo verifikacije. 
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b) Področje kakovosti in akreditacije zdravstvenih zavodov

Nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvene oskrbe.

4. Planirani indikatorji

a) področje normativov in standardov in verifikacije zdravstvenih zavodov

- priprava področnih zakonskih in podzakonskih aktov,
priprave dokumentov za izvajanje verifikacij, ki vsebuje strokovno pripravo, tehnično pripravo in izdajo teh 
dokumentov;

- začetek izvajanja verifikacij
izobraževanje nosilcev izvajanja verifikacij po programu 
priprava in potrditev standardov in normativov v zdravstvu, nadaljevanje izvajanja posameznih sklopov 
izvajanje postopkov verifikacije zdravstvenih zavodov in naravnih zdravilišč- nadaljevanje izvajanja 
postopkov

- izdelava poročil o izvedbi verifikacijskih postopkov z ugotovitvami, predlogi za odpravo pomanjkljivosti 
druge aktivnosti področja dela.
stalne naloge področja verifikacije prostorov za zasebno zdravstveno delo

b) Področje kakovosti in akreditacije zdravstvenih zavodov

Pridobivanje novih znanj izvajalcev zdravstvene oskrbe s področja kakovosti zdravstvene oskrbe, 
pridobitev skupine strokovnjakov veščih presojanja zdravstvenih zavodov, 
pilotske akreditacije bolnišnic, 
izdelava 2 smernic klinične prakse, 
podeljevanje pooblastil za delovanje medicinski laboratorijev na podlagi presoje komisije, 
ugotovitve uspešnosti preprečevanja bolnišničnih okužb, 
spremljanje porabe antibiotikov.

3995 - Komisija za medicinsko etiko

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru 3995 Komisija za medicinsko etiko se financira delovanje komisije za medicinsko etiko ter mednarodno 
sodelovanje komisije za medicinsko etiko.

7284 - Mednarodno sodelovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s polnopravnim članstvom Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah, sklenjenimi mednarodnimi 
pogodbami, sodelovanjem v regionalnih in evropskih integracijah, vključno z EU, bo ministrstvo v okviru svojega 
delovnega področja, zagotavljalo izpolnjevanje sprejetih obveznosti s plačilom članarin in drugih finančnih 
obveznosti ter spodbujanjem strokovnih izmenjav ter drugih dvostransko dogovorjenih oblik sodelovanja. V okviru 
te postavke se zagotavljajo tudi sredstva za izvajanje Programov sodelovanja v zdravstvu in medicini, ki jih je 
Republika Slovenija na podlagi podpisanih sporazumov sklenila z nekaterimi državami ter izvedbo obiskov tujih 
delegacij v Republiki Sloveniji v okviru meddržavnega sodelovanja.

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

Obveznost plačila članarin za mednarodne organizacije je določena z mednarodnimi pogodbami, izračunana pa je v 
skladu z metodologijo teh mednarodnih organizacij in ob upoštevanju gibanja višine teh finančnih obveznosti v 
preteklih letih.

Obveznost sofinanciranja stroškov udeležbe imenovanih slovenskih predstavnikov v organih in delovnih telesih 
Evropske unije, Sveta Evrope, delovne skupnosti Alpe Jadran ter drugih mednarodnih organizacij izhaja iz sklepov 
Vlade RS oziroma ministra za zdravje, izračunana je na podlagi programa dela teh organizacij in gibanja višine teh 
finančnih obveznosti v preteklih letih.

Obveznosti sofinanciranja konkretnih oblik sodelovanja izhajajo iz podpisanih sporazumov oziroma načrtov 
sodelovanja s posameznimi državami in so izračunane glede na načrtovane izmenjave strokovnjakov ter izvedbo 
drugih konkretnih oblik sodelovanja, o katerih bo dosežen dvostranski dogovor.

Obveznosti kritja stroškov obiskov tujih delegacij se izvedejo v skladu z načrtovanimi zunanjepolitičnimi 
aktivnostmi ministrstva, višina stroškov pa je izračunana ob upoštevanju gibanja višine teh finančnih obveznosti v 
preteklih letih.

3. Planirani indikatorji

Plačilo mednarodnih finančnih obveznosti za Svet Evrope, OPCW, OECD,
- izvedba načrtovanih in meddržavno dogovorjenih oblik sodelovanja s posameznimi državami,
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• udeležba na sestankih organov in teles mednarodnih integracij in organizacij, 
izvedba obiskov tujih delegacij v RS.

7124 - Obrambne priprave zdravstva in katastrofne medicine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje je skladno z določili Zakona o obrambi ter Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami zadolženo za izvajanje priprav zdravstva za delo v vojni, krizah in v primeru naravnih in drugih nesreč.

Ministrstvo pripravlja načrte delovanja zdravstva v posameznih primerih ter načrtuje in izvaja opremljanje, 
usposabljanje ter preverjanje zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev za delo v vojni in v primeru nesreč ali 
katastrof.

V okviru civilno vojaškega sodelovanja zagotavlja ustrezno podporo slovenskih oboroženim silam.

V okviru postavke se zagotavljajo:

sredstva za pripravo načrtov, pripravo in izvedbo usposabljanja zdravstvenih zavodov in zdravstvenih 
delavcev za delo v vojni in ob različnih nesrečah vključno s pripravo ustrezne literature
sredstva za načrtovanje in zagotavljanje ustrezne opremljenosti in zalog za te namene na Ministrstvu za 
zdravje in v zdravstvenih zavodih,
sredstva za izvedbo projektov na posameznih področjih ter njihovo realizacijo,
sredstva za pripravo, izvedbo in udeležbo na vajah in strokovnih usposabljanjih doma in v tujini,
sredstva za promocijo in seznanjanje in izobraževanje prebivalstva s posameznimi viri ogrožanja (npr. 
nevarnosti kemičnega, biološkega in jedrskega orožja, SARS ipd..), 
sredstva za nadzorovanje izvajanja nalog.

Ministrstvo za zdravje je skladno z določili Zakona o obrambi ter Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami zadolženo za izvajanje priprav zdravstva za delo v vojni, krizah in v primeru naravnih in drugih nesreč.

Ministrstvo pripravlja načrte delovanja zdravstva v posameznih primerih ter načrtuje in izvaja opremljanje, 
usposabljanje ter preverjanje zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev za delo v vojni in v primeru nesreč ali 
katastrof.

V okviru civilno vojaškega sodelovanja zagotavlja ustrezno podporo slovenskih oboroženim silam.

V okviru postavke se zagotavljajo:

Sredstva za pripravo načrtov, pripravo in izvedbo usposabljanja zdravstvenih zavodov in zdravstvenih 
delavcev za delo v vojni in ob različnih nesrečah vključno s pripravo ustrezne literature, 
sredstva za načrtovanje in zagotavljanje ustrezne opremljenosti in zalog za te namene, v ministrstvu za 
zdravje in v zdravstvenih zavodih, 
sredstva za izvedbo projektov na posameznih področjih ter njihovo realizacijo, 
sredstva za pripravo, izvedbo in udeležbo na vajah in strokovnih usposabljanjih doma in v tujini, 
sredstva za promocijo in seznanjanje in izobraževanje prebivalstva s posameznimi viri ogrožanja (npr. 
nevarnosti kemičnega, biološkega in jedrskega orožja, SARS ipd...),

- sredstva za nadzorovanje izvajanja nalog.

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

Izračuni predlogov porabe temeljijo na veljavni zakonodaji (Zakon o obrambi, Zakon o varstvu pred naravnimi 
drugimi nesrečami, Pravilnik o izvajanju obrambnih priprav zdravstvenih zavodov) ter ustreznih predpisih EU 
NATO.

Indikatoiji so:

Priprava zdravstva za delo v posebnih pogojih, tudi vojni, 
izvajanje zaščitnih ukrepov zdravstvenih zavodov za posebne oblike ogrožanja, 
vzpostavitev aktivnosti na področju usposabljanja iz katastrofne medicine za zdravstveno osebje, 
ozaveščanje prebivalstva o možnih vplivih na njihovo zdravje ter izvajanje nadzora nad izvajanjem nalog.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt Mobilne bolnišnice, 
vzpostavitev Nacionalnega inštituta za nevarne patogene, 
projekt Oskrba večjega števila poškodovancev na terenu,

- projekt Načrti zdravstvenih zavodov za velike nesreče.

4. Planirani indikatorji

Izdelava načrtov zdravstvenih zavodov, 
usposobljenost za delov zdravstva v posebnih pogojih,

.s .s
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število odločitev o upravičenosti.

opremljenost za delo v posebnih pogojih.

6174 - Prostorski plan Slovenije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Določitev skladnosti investicijskih potreb s strategijo razvoja javne zdravstvene mreže in spremljanje priprav za 
izgradnjo potrebnih kapacitet bolnišničnih objektov na osnovi izvedene študije Evidentiranje investicijskih potreb 
JZZ-jev, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, zaradi potreb prostorskega planiranja javne zdravstvene mreže.

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

število odločitev o upravičenosti evidentiranih investicijskih potreb na osnovi dokumentov identifikacije 
investicijskih projektov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Določitev skladnosti investicijskih potreb s strategijo razvoja javne zdravstvene mreže in upravičenost evidentiranja 
investicijskih potreb

4. Planirani indikatorji

7075 - Raziskovalne naloge in študije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, bo Ministrstvo za 
zdravje, sofinanciralo raziskovalne naloge in aplikativne študije s področja zdravstva, financiralo oz. sofinanciralo 
naloge v zvezi z oblikovanjem doktrine in opredeljevanjem dejavnosti na terciarni ravni z upoštevanjem prioritet, 
najnujnejše aplikativne študije za proučitev zahtevnejših strokovnih vprašanj kot podlag za pripravo in sprejem 
predpisov in ukrepov ter predhodne študije za oblikovanje nacionalnih programov na prioritetnih področjih 
delovanja ministrstva.

V skladu z določili Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo bo 
ministrstvo krilo stroške delovanja Državne komisije za OBMP.

Na podlagi Zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok se 
plačuje delovanje komisije druge stopnje za umetno prekinitev nosečnosti.

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

Ministrstvo za zdravje sofinancira raziskovalne naloge na podlagi javnih razpisov, ki ga pripravi Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport in so indikatoiji opredeljeni s strani tega ministrstva.

Izračuni so osnovani na podlagi Pravilnika o nagrajevanju članov komisij in drugih strokovnih skupin Ministrstva za 
zdravje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izboljšanje zdravstvene oskrbe in izboljševanje njene kakovosti.

4. Planirani indikatorji

Planirani indikatoiji so opredeljeni v programu za posamezne študije, ki jih sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Ministrstvo bo samostojno financiralo aplikativne študije, ki bodo izboljševale kakovost zdravstvene oskrbe na 
nacionalni ravni.

Cilji aplikativnih študij bodo:

Standardni nacionalni vprašalnik o izkušnjah bolnikov, ki bo pripomogel k izboljševanju kakovost 
zdravstvene oskrbe in primeijavi posameznih zdravstvenih zavodov - izšel bo vprašalnik za študij izkušenj 
bolnikov z zdravstveno oskrbo;
priprava nacionalnih področij za meijenje izidov zdravljenja - pripravljen bo priročnik o merjenju izidov 
zdravljenja na nacionalni ravni.
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6105 - Reforma sistema zdravstvenega varstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 6105 Reforma sistema zdravstvenega varstva se odvija projekt Razvoja upravljanja 
sistema zdravstvenega varstva, ki pripravlja podlage in predlaga izvedbe sprememb v zdravstvenem sektorju. 
Projekt je sofinanciran s sredstvi posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Osnovni cilj projekta je 
zagotovitev dolgoročne stabilnosti sistema zdravstvenega varstva in njegovo upravljanje na dokazljivih in 
primerljivih podatkih, osredotočenih na bolnika. V letu 2004 po zaključenih analizah implementiranih in že 
uvedenih prilagoditev modela financiranja sledi uvedba celotnega modela financiranja, z vključenimi segmenti kot 
so intenzivna medicina, rehabilitacija, specialistično ambulantne storitve, družinska medicina, nega na domu, kot 
tudi terciamost, raziskovanje, izobraževanje in podobno. Oblikovali se bodo programi usposabljanja zdravstvenega 
managementa in njihova umestitev v slovenski izobraževalni sistem. Na področju standardizacije kliničnih in 
terapevtskih srnemic ter razvoju ključnih indikatoijev kakovosti bo v letu 2004 vpeljan nacionalni sistem nastanka 
novih smernic, spremljanja kakovosti v obliki predloga institucionalizacije sistema. Na področju standardizacije 
enotnih zdravstveno informacijskih standardov in implementacije enotnega sistema kar je zbiranje podatkov in 
sistem poročanja na nacionalnem nivoju (vključno z varnostnimi nastavitvami, implementacijo modemih in 
tehnološko izpopolnjenih tehničnih orodij ter ocenitvijo potrebnih aktivnosti in virov) se bo vzpostavila 
infrastruktura, vključno z Svetom za standardizacijo v zdravstveni informatiki. Ena pomembnejših nalog je 
zagotovitev varnega in zanesljivega digitalnega podatkovnega kanala med sodelujočimi bolnišnicami in nacionalnim 
podatkovnim zbirnim centrom. V ta namen je bilo in bo v prihodnosti uporabljeno državno HKOM omrežje, ki ga 
tehnično V2:držujejo strokovnjaki Centra Vlade RS za informatiko. Ustanovitev Centra za informatiko v zdravstvu 
bo omogočila vzpostavitev celovitosti in povezljivosti informacijske strukture na ravni države in znotraj 
posameznih institucij. Gre za pomemben korak nadgradnje sistema, ki se z razvojem informacijske infrastrukture 
lahko spre minja ter dopolnjuje. Del sredstev je namenjen tudi nemotenemu delovanju projektne pisarne.

Hkrati se v okviru te postavke načrtujejo razvojni programi celovite povezave vseh izvajalcev zdravstvenega varstva 
kot so enoten zdravstveni karton in slovenska elektronska čakalna knjiga.

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

Izhodišče za predlog pravice porabe je načrtovan projektni plan po vsebinskem načrtu ter posebej finančni plan in 
plan javnih naročil v skladu z Navodili Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Vsi načrti so potrjeni s strani 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj in projektno organizacijo in metodologijo. Plani so dodatek k Mednarodni 
pogodbď med R Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj ter podlaga za Zakon o najemu posojila za 
projekt: Razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projel a je razdeljen na:

1. Podpora zdravstveni politiki

1.1. Sistem financiranja : Ključni namen te podkomponente je izboljšanje načina plačevanja izvajalcev 
zdravstvenih storitev. Izvedba analiz z primerljivimi državami in oblikovanje strategije reforme, ki ima za 
glavni cilj povečanje preglednosti razdeljevanja finančnih sredstev; izpopolnitev sistema razvrščanja 
zdravstvenih storitev in izboljšanje združevanja storitev z vidika bolnikov. Predlagan in uveden plačilni model 
za bolnišnično zdravstveno varstvo po SPP (skupine primerljivih primerov) je namenjen razvrščanju akutnih 
bolnišničnih obravnav in spodbujanju dobre klinične prakse. Delo se bo nadaljevalo v letu 2004 še na drugih 
vrstah storitev, kot so intenzivna medicina, rehabilitacija, paliativna, ambulantna, psihiatrična obravnava, 
splošna medicina in oskrba na domu.

1.2. Razvoj upravljavske in managerske vloge v sistemu zdravstvenega varstva : ključni nameni te 
podkomponente so: svetovanje pri strateškem vodenju v zdravstvu in zakonodajnih vprašanjih, povezanih z 
zdravstvom, ki temelji na podrobni analizi veljavne ureditve in mednarodne primeijave; krepitev 
institucionalnih managerskih nalog, in sicer predvsem s podporo učinkovitemu prilagajanju in izvajanju zahtev 
novega sistema financiranja v bolnišnicah; zagotavljanje splošnega in usmerjenega usposabljanja za osebje 
bolnišnic in ustanov primarnega zdravstvenega varstva pri vodenju v zdravstvenem varstvu in obvladovanju 
sprememb; izpopolnitev izobraževalnih programov za trenutne in prihodnje vodilne delavce v zdravstvenem 
varstvu.

1.3. Klinične smernice: Ključna cilja te podkomponente sta pospeševanje oblikovanja kliničnih smernic 
in njihovo izvajanje kot bistvena dela strategije za izboljšanje kakovosti zdravstvene obravnave. V Sloveniji je 
treba razviti in uporabljati učinkovito in uspešno enotno metodologijo, da bi na ta način lahko zagotovili 
ustrezno izbiro nacionalnih prednostnih nalog in da bi smernice izpolnjevale glavna merila znanstvene 
pravilnosti, lokalne uporabnosti in lastništva zdravnikov.
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2. Oblikovanje enotnih standardov zdravstveno informacijskega sistema r Cilj je oblikovati enotne standarde 
zdravstveno informacijskega sistema: opredeliti standardno arhitekturo zdravstveno inf ormacijskega sistema, 
opredeliti meta model podatkov in določiti standardne šifrante in klasifikacije na državni ravmi. Naštete dejavnosti 
bodo omogočile povezovanje, izmenjavo in primerljivost zbranih podatkov med vsemi subjekti zdravstvenega 
sistema v skladu z natančno opredeljenimi varnostnimi mehanizmi in pristojnostmi posamezn ega subjekta. Na prvi 
razvojni stopnji projekta je poudarek predvsem na bolnišničnem delu zdravstvenega sistema.

3. Implementacija zdravstveno informacijskega sistema: Cilje te komponente ločimo na tiste, ki zagotavljajo 
podporo na državni ravni, ter na cilje na lokalni ravni informacijskih sistemov ključnih udeležen cev projekta.

Cilj je povezati posamezne sisteme v sodoben, na standardih temelječ informacijski sistem, ki bo zagotavljal 
kakovostno podporo ustvarjanju in izvajanju 'zdravstvene politike na državni ravni. Poleg zagotovitve tehnološke 
podpore, vključno z nabavo nove in dograditvijo obstoječe opreme IT, naloge uvedbe vključujejo tudi zagotovitev 
potrebne tehnične podpore ključnim udeležencem projekta v obliki svetovanja ter izobraževanja zaposlenih.

4. Projektna pisarna opravlja tehnične naloge pri vodenju projekta in pomaga sodelujočim svetovalcem, podjetjem in 
ustanovam.

4. Planirani indikatorji

Projektni indikatorji so sestavni del posojilne pogodbe in so dodatek k njej. Delimo jih po nivojih ter po 
podkomponentah in sicer po izdelkih, rezultatih in vplivu na sistem.

Po rezultatih:

Sprejeta in implementirana strategija sistema financiranja, 
sprejet nov plačilni model za bolnišnično zdravstveno varstvo, 
sprejet nov plačilni model za ostale nivoje zdravstvenega varstva, 
sprejeta strategija izobraževanja in usposabljanja, 
sprejeta metodologija za razvoj slovenskih kliničnih smernic, 
vzpostavitev strokovnega telesa za standardizacijo informatike v zdravstvu, 
sprejet podatkovni model in struktura baze podatkov, 
vzpostavitev Centra za informatiko v zdravstvu.

2380 - Sodelovanje z Nato

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje aktivno sodeluje z NATO-m na področju medicine. V letu 2005 bodo sredstva na proračunski 
postavki 2380 Sodelovanje z NATO namenjena:

- Predstavitvi posameznih doktrin v NATO slovenskim zdravstvenim delavcem, 
za prevode in izdajanje publikacij, povezanih z medicino in NATO, 
kritju stroškov udeležbe slovenskih predstavnikov oz. udeležencev NATO konferenc, učnih de.lavnic in 
seminarjev, 
kritju stroškov obiska tujih predstavnikov, 
kritj u stroškov vaj.

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

Izdelava doktrine države gostiteljice (HNS), 
sodelovanje pri delu strokovnih skupine NATO, 
organizacija konferenc NATO v Sloveniji, 
izdajanje publikacij in njihovi prevodi, 
sodelovanje v projektih NATO skladno z odločitvijo države.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekt podpore države gostiteljice, 
projekt mreže bolnišnic v Jugovzhodni Evropi, 
telemedicina, 
biološko, kemično in jedrsko orožje (delavnice in usposabljanje kadra, strokovni obiski v laboratorijih).

4. Planirani indikatorji

Usposobljenost zdravstvene službe za izvajanje nalog v skladu s sporazumom SOFA, 
racionalizacija mreže zdravstvene službe na podlagi uporabe telemedicine, 
sposobnost zaščite in ukrepanja v primeru uporabe WMD.
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7893 - Strokovni izpiti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena opravljanju strokovnih izpitov zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. Na podlagi 
opravljenega strokovnega izp ita vsi, razen zdravnikov, pridobijo pravico za samostojno opravljanje dela v poklicu v 
zdravstveni dejavnosti.

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

Izhodišče je Pravilnik o pripraimištvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 59/92). Kandidati oziroma njihovi delodajalci plačujejo stroške strokovnih izpitov na račun Proračuna 
Republike Slovenije na podlagi Sklepa o stroških strokovnega izpita (Uradni list RS, št 65/2000).

3. Planirani indikatorji

Planira se glede na Število diplomantov visokih šol in fakultet, glede na realizacijo prejšnjih let ter glede na število 
prijavljenih kandidatov. Na leto opravi strokovni izpit cca 600 kandidatov.

7123 - Strokovni nadzor in Javna pooblastila

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 7123 - Strokovni nadzor in javna pooblastila izvajata, po določilih Zakona o zdravstveni 
dejavnosti, Zakona o zdravniški službi in Zakona o lekarniški dejavnosti, Zdravniška zbornica Slovenije in 
Lekarniška zbornica Slovenije strokovni nadzor s svetovanjem in druge naloge, ki so kot javna pooblastila 
financirana iz proračuna. V okviru te postavke se financirajo tudi naloge drugih zbornic ali strokovnih združenj, ki 
jih bodo le ta opravljala kot javna pooblastila, ki se na podlagi zakonov financirajo iz proračuna Republike 
Slovenije. Prav tako pa se s te postavke financira opravljanje strokovnih nadzorov, ki jih mora Ministrstvo za 
zdravje po določilu Zakona o zdravstveni dejavnosti izvajati za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, 
kjer ni organizirane pristojne zbornice ali strokovnega združenja z javnim pooblastilom. Ministrstvo za zdravje bo 
financiralo strokovni nadzor in druga javna pooblastila, kijih izvajajo zbornice ali strokovna združenja s pomočjo 
klinik, kliničnih inštitutov in kliničnih oddelkov ter drugih zavodov, na osnovi sprejetih letnih programov 
posameznih nosilcev izvajanja navedenih nalog.

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

Obseg predvidenih nalog javnih pooblastil se rahlo povečuje, predvideno povišanje sredstev v letih 2004 in 2005 pa 
je posledica predvsem pričakovanega povišanja cen življenjskih potrebščin.

3. Planirani indikatorji

V proračunskih letih 2004 in 2005 je v okviru obravnavane postavke cilj ohraniti obseg opravljenih nalog kot v letih 
2002 in 2003. Indikatoiji uspešnosti so tako npr. najmanj 50 opravljenih strokovnih nadzorov s svetovanjem nad 
delom zdravnikov in najmanj 13 opravljenih strokovnih nazorov v lekarnah ter cca. 850 izdanih odločb za podelitev 
ali podaljšanje licenc.

6715 - Varstvo potrošnikov zdravstvenega varstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za zdravje bo v okviru sprememb zakonodaje posebno pozornost namenilo pravicam pacientov in 
pritožbenim postopkom. Ustanovljeni bodo zagovorniki pacientovih pravic za posamezne regije. Delo zagovornikov 
se bo financiralo iz proračuna Republike Slovenije. Zakonodaja bo v Državnem zboru predvidoma sprejeta v letu 
2004, zagovorniki pacientovih pravic pa bi začeli z delom v začetku leta 2005.

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

Izračuni temeljijo na oceni, da bo v vsaki zdravstveni regiji, v prvem letu delovanja zastopnikov pravic pacientov, 
potrebno zavodom za zdravstveno varstvo financirati eno petino delovnega časa zastopnika.

7891 - Zdravstveni svet

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava gradiv, vodenje sej, priprava zapisnikov ter koordiniranje Zdravstvenega sveta, 
priprava gradiv, vodenje sej, pripravo zapisnikov v drugih komisijah in odborih.

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

Pravilnik o nagrajevanju članov komisij in drugih strokovnih skupin.
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3. Planirani indikatorji

Izvedba mesečnih sej Zdravstvenega sveta, pripravljena gradiva za seje in za.pisniki,
- izvedba sej, sestankov in zasedanj drugih komisij ter odborov.

7210 - Komisija za medicinsko etiko - donacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se financira delovanje komisije za medicinsko etiko s sredstvi donacije.

4340 - Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva od prodaje stvarnega premoženja.

17022701 - Investicijska vlaganja v primarno zdravstvo

1. Opis podprograma

Zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje mreže javne zdravstvene službe je ena 
izmed temeljnih nalog opredeljenih z Nacionalnim programom zdravstvenega varstva RS - Zdravje za vse do leta 
2004. Naloga ministrstva je sodelovanje pri zagotovitvi pogojev za delovanje javne zdravstvene službe na 
primarnem nivoju na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o financiranju občin (ZFOXinvesticije).

2. Pravne podlage

Sofinanciranje investicij v javne zdravstvene zavode na primarnem nivoji» iz državnega proračuna ima podlago v 
Zakonu o financiranju občin (ZFO).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji načrtovanih investicij so:

Izboljšanje higienskega standarda prostorov v JZZ tudi kot posledica novo sprejetih predpisov tega 
področja,
izboljšanje standarda zdravljenja pacientov,
posodobitev funkcionalnih prostorov in opreme s ciljem najbolj smotrne izrabe prostorov in opreme za 
kvalitetnejše izvajanje programov zdravstvenega varstva,
zagotavljanje zakonsko predpisanih bistvenih zahtev za objekte, zlasti zadostitev pogojem protipotresne, 
požarne, okoljske, higienske in zdravstvene varnosti,
izboljšanje pogojev za gospodarjenje s premoženjem zlasti glede varčevanja z energijo ter zmanjšanje 
obratovalnih in vzdrževalnih stroškov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Vsaka od investicij je opredeljena s cilji, z merili in zneskovno, katerih doseganje na letnem nivoju pa je v popolni 
odvisnosti od višine sredstev v letu 2005, saj gre v večini primerov za večletne investicije.

4341 - Sofinanciranje investicij v primarno zdravstvo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma 17022701 Investicijska vlaganja v primarno zdravstvo je odprta nova proračunska postavka 
pri Ministrstvu za zdravje 4341 - Sofinanciranje investicij v primarno zdravstvo, do vključno leta 2003 pa je 
sofinanciranje teklo s proračunske postavke Ministrstva za finance.

V okviru proračunske postavke 4341 - Sofinanciranje investicij v primarno zdravstvo, Ministrstvo za zdravje 
sofinancira investicije v primarno zdravstveno mrežo (zdravstveni domovi in zdravstvene postaje) na podlagi 
Zakona o financiranju občin (ZFO). Nosilec investiranja so občine kot ustanoviteljice javnih zdravstvenih zavodov 
na primarni ravni. Sofinanciranje posameznih investicij se določi na podlagi prijav, ki jih predložijo občine na 
vsakoletni javni razpis Ministrstva za zdravje za prijavo investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za 
sofinanciranje, ob upoštevanju kriterijev v Zakonu o financiranju občin, razpoložljive višine sredstev v posameznem . 
letu in nujnosti investicije.

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

Izhodišče za predlog pravic porabe so prijave občin na javni razpis Ministrstva za zdravje za prijavo investicij na 
primarni ravni zdravstvene dejavnosti za sofinanciranje, ob upoštevanju kriterijev v Zakonu o financiranju občin, 
razpoložljive višine sredstev in nujnosti investicije.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

N letu 2005 Ministrstvo za zdravje sofinancira investicije v primarno zdravstveno mrežo v 21 občinah.

4. Planirani indikatorji

Vsak posamezen investicijski projekt je opredeljen s cilji, merili in zneskovno, ki so zajeti v investicijski 
dokumentaciji, kije bila podlaga za odločitev o investicijskem projektu. Na letnem nivoju je doseganje izvedenosti 
investicijskega projekta v popolni odvisnosti od višine sredstev v letu 2005.

17032701 - Investicijska vlaganja v bolnišnice

1. Opis podprograma

Zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje mreže javne zdravstvene službe je ena 
izmed temeljnih nalog opredeljenih z Nacionalnim programom zdravstvenega varstva RS - Zdravje za vse do leta 
2004. Naloga ministrstva je zagotoviti pogoje za delovanje javne zdravstvene službe na sekundarnem in terciarnem 
nivoju ter zavodih za zdravstveno varstvo in Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Z zagotovitvijo predlaganega potrebnega obsega sredstev v letu 2004 in v naslednjih letih najmanj s podobno 
dinamiko bi bilo mogoče uresničiti cilj dokončanja pretežnega dela investicij iz zakona do leta 2008. Ob planiranem 
obsegu sredstev bodo nekatere investicije ustavljene konec leta 2004 (Psihiatrična klinika Ljubljana, Enota za 
gerontopsihiatrijo in Splošna bolnišnica Celje, finalizacija bolnišničnih oddelkovjin se bo izvedba zavlekla v leto 
2009. Nekatere druge investicije (Splošna bolnišnica Trbovlje in Splošna bolnišnica Slovenj Gradec) bodo 
nadaljevane z upočasnjeno dinamiko. Druge investicije iz programa investicij po ZIJZ-B bodo začete kasneje, 
najprej v letu 2007 in bodo dokončane v obdobju po letu 2008, nekatere šele leta 2011. Dinamika investicijskih 
vlaganj je zmanjšana, kar že danes pomeni podaljšanje roka realizacije programa investicij v zdravstvu preko 
zakonsko določenega okvira. Ob tem poudatjamo, da so zaradi dolgega izvajanja programa že danes znane 
upravičene potrebe po novih investicijah, ki v veljavnem zakonu o investicijah in tudi Načrtu razvojnih programov 
sploh niso opredeljene. Izvedba investicijskega ciklusa na podlagi zakona in Načrta razvojnih programov v 
razumnem roku bi v obdobju po letu 2008 omogočala ohranjanje dosežene kakovostne ravni z tekočim in 
investicijskem vzdrževanjem in največjo racionalizacijo poslovanja ter upravljanja s premoženjem javnih 
zdravstvenih zavodov.

2. Pravne podlage

Investicije v javne zdravstvene zavode na sekundarnem in terciarnem nivoju imajo podlago v Zakonu o investicijah 
v javne zdravstvene zavode 1994 - 2008 (ZIJZ-B). Zakon o investicijah je bil prvotno sprejet za obdobje 1994 - 
1999, zaradi nerealiziranega programa vsled pomanjkanja sredstev (sredstva za izvedbo programa po cenah 
december 1998 niso bila zagotovljena v višini 16.300.000.000,00 SIT) ter novih potreb pa je bil v letu 2001 
podaljšan do leta 2008 s skupno vrednostjo programa investicij v obdobju 1994 do 2008 76.873.969.000,00 SIT (po 
ocenah oktober 2001).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilji načrtovanih investicij so:

Izboljšanje higienskega standarda prostorov v JZZ tudi kot posledica novo sprejetih predpisov tega 
področja,
izboljšanje standarda zdravljenja pacientov,
posodobitev funkcionalnih prostorov in opreme s ciljem najbolj smotrne izrabe prostorov in opreme za 
kvalitetnejše izvajanje programov zdravstvenega varstva,
zagotavljanje zakonsko predpisanih bistvenih zahtev za objekte, zlasti zadostitev pogojem protipotresne, 
požarne, okoljske, higienske in zdravstvene varnosti,
izboljšanje pogojev za gospodaijenje s premoženjem zlasti glede varčevanja z energijo ter zmanjšanje 
obratovalnih in vzdrževalnih stroškov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Vsaka od investicij je opredeljena s cilji, z merili in zneskovno, katerih doseganje na letnem nivoju pa je v popolni 
odvisnosti od višine sredstev v letu 200, saj gre v skoraj vseh primerih za več letne investicije.

3564 - investicije v javne zdravstvene zavode

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N okviru proračunske postavke 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode in postavke 2229 Sredstva amortizacije 
po Zakonu o investicijah v javne zavode izvaja Ministrstvo za zdravje investicije v javne zdravstvene zavode na 
sekundarnem in terciarnem nivoju na podlagi Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj 
je Republika Slovenija za obdobje 1994 - 2008 (ZIJZ-B).
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišče za predlog pravic porabe je ovrednoten program investicij po ZIJZ-B, korigiran na osnovi investicijske 
dokumentacije in dejanskega izvajanja investicij.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

2711-96-0002 KC Ljubljana - pediatrična klinika - novogradnja

Dotrajanost, občutno pomanjkanje prostorov in dislociranje objektov nujno narekuje novogradnjo Klinike bližje 
osrednji stavbi KC zaradi centraliziranja dejavnosti in možnosti koriščenja skupnih diagnostičnih, oskrbovalnih in 
tehničnih služb in pogonov.

2711-94-0001 Klinični center Ljubljana, nadgradnja hospitalnega bloka in DTS za potrebe kirugije z ureditvijo 
centralnega laboratorija KC

Dotrajanost ureditve, pomanjkanje površine in požarno varnostna probi, narekujejo posodobitev in dograditev 
urgentnega bloka, OP bloka, centralnih labor, in centra intenzivne medicine v DTS objektu ter obnovo hospitalnega 
bloka. Sredstva so potrebna za GOI dela in za opremo.

2711-99-0002 KC Ljubljana - Inštitut za medicino dela, prometa in športa

Zaradi izgradnje Pediatrične klinike je potrebno porušiti obstoječi objekt Inštitutain oskrbeti nadomestne površine 
na drugi lokaciji; obenem se upošteva postopna centralizacija sedaj dislociranih dejavnosti.

2711-94-0002 Klinični center Lj., Nevrološka klinika - nadomestna gradnja

Zaradi popolne dotrajanosti in razseljenosti klinike je nadomestna gradnja na skupni lokaciji nujno potrebna. 
Sredstva je potrebno zagotoviti za GOI - dela, opremljanje in za zunanjo ureditev s komunalno infrastrukturo.

2711-94-0005 Klinični center Lj., ORL klinika - novogr., rekonst. adaptacija

Nameravana adaptacija, rekonstrukcija obstoječih ter novogradnja manjkajočih površin bo skupaj z ustrezno opremo 
in ureditvijo okolice s komunalno infrastrukturo zagotovila dolgoročno normalno delovanje klinike, ki vključuje tudi 
specialistično ambulantno službo.

2711-02-0001 Oprema za več javnih zdravstvenih zavodov

Dotrajanost obstoječe opreme narekuje nujno zamenjavo.

2711 -94-0012 Splošna bolnišnica Trbovlje - rekonstrukcija, adaptacija, novogradnja

Zagotovitev pogojev standardizacije in normalnega dela osebja z bolniki zahteva kompleksno ureditev operacijskega 
bloka v povezavi z urgentno in ambulantno službo. Zaradi požarne varnosti pa je potreben povezovalni - 
evakuacijski hodnik med objekti pediatrije in glavno zgradbo bolnišnice.

2711-94-0014 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Dotrajanost in pomanjkanje zadostnih površin pogojujeta sanacijo obstoječega glavnega objekta z nujno potrebno 
dogradnjo in nabavo splošne in medicinske opreme. Zagotoviti je potrebne minimalne standarde in sanitarno - 
higienske pogoje za delovanje bolnišnice.

4. Planirani indikatorji

Vsak posamezen investicijski projekt je opredeljen s cilji, merili in zneskovno, ki so zajeti v investicijski 
dokumentaciji, kije bila podlaga za odločitev o investicijskem projektu. Na lemem nivoju je doseganje izvedenosti 
investicijskega projekta v popolni odvisnosti od višine sredstev v lem 2004.

2229 - Sredstva amortizacije in drugi viri po ZIJZ

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Velja isto kot pri postavki 3564 - Investicije v javne zdravstvene zavode ker se programi izvajajo iz obeh postavk.

17042701 - Odškodnine obolelim

1. Opis podprograma

V okviru podprograma ministrstvo zagotavlja sredstva za izplačilo odškodnin državljanom RS, ki so se v Republiki 
Sloveniji okužili z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov, ki so bili izdelani pred 1.6.1986.

2. Pravne podlage

V skladu z Zakonom o povrnitvi škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih 
pripravkov.
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3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je nemoteno izplačevanje odškodnin upravičencem.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Tekoče izplačevanje odškodnin upravičencem v skladu z zakonom.

8288 - Odškodnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o povrnitvi Škode osebam, okuženim z virusom HTV zaradi transfuzije krvi ali krvnih 
pripravkov(uradni list RS št 36797) in Pravilnika o postopku povrnitve škode osebam okuženim z virusom hiv 
zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov (Uradni list RS št. 49/97) Republika Slovenija zagotavlja državljanom, 
ki so se okužili z virusom HIV pred 1.6.1986 odškodnine .V okviru tega podprograma ministrstvo zagotavlja 
sredstva za izplačilo teh odškodnin.

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

Določitev višine odškodnin je predpisana v zakonu zato se pričakuje višja poraba v le okviru predpisane 
revalorizacije mesečnih zneskov enkrat letno.

17062701 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

Ministrstvo za zdravje v okviru podprograma Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti na področju javnega 
zdravja zagotavlja pogoje za vodenje zdravstvene politike in politike družbene skrbi za zdravje na strokovnih 
izhodiščih na podlagi statističnih zbirk, epidemioloških podatkov, poročil in analiz. Pri izvajanju usmeritev na 
področju javnega zdravja je poseben poudarek na izvajanju strategij in ukrepov za spodbujanje in utijevanje 
zdravega načina življenja ter zmanjševanju razlik oziroma neenakosti v zdravstvenem stanju med regijami in med 
različnimi družbenimi skupinami prebivalstva. Ministrstvo za zdravje bo izvajalo aktivnosti, ki so opredeljene kot 
prioritete v Nacionalnem programu zdravstvenega varstva RS - Zdravje za vse do leta 2004. Naloga ministrstva je 
zagotavljanje pogojev za strokovno rast institucij, ki izvajajo program socialno - medicinske, zdravstveno - ekološke 
dejavnosti, spremljanje in nadzor na področju nalezljivih bolezni, kroničnih nenalezljivih bolezni, varnosti in 
zdravja pri delu, dejavnikov tveganja ter podporo drugim aktivnostim, ki jih izvajajo vladne in nevladne 
organizacije in imajo za cilj izboljševanje zdravja prebivalcev. Naloga ministrstva je zagotavljati obstoj in 
dostopnost informacij in programov/projektov preprečevanja dejavnikov tveganja in spodbujanja varovalnih 
dejavnikov za zdravje kar največjemu številu ljudi v njihovem življenjskem okolju ter vzpostavljanje nacionalnih in 
lokalnih vzvodov, ki omogočajo in olajšujejo spreminjanje življenjskega sloga v prid bolj zdravim izbiram.

V skladu z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter 
snovi, ki prihajajo v stik z živili bo Ministrstvo za zdravje zaradi varovanja javnega zdravja in zdravja potrošnikov 
pred zdravstvenimi tveganji, povezanimi z živili in prehrano, vključno s tveganji, ki se lahko pojavljajo v 
proizvodnji ali prometu živil, kot tudi varovanja interesov potrošnikov v zvezi z živili, zagotavljalo izvajanje 
pravnega reda in delovanje sistema zdravstvenega varstva na področju živil in prehrane ter okrepitev 
institucionalnega usklajevanja, spremljanja in spodbujanja aktivnosti v okviru izvajanja prehranske politike in 
varnosti živil. Ministrstvo se bo aktivno vključevalo v mednarodno ter medresorsko sodelovanje in usklajevanje pri 
oblikovanju in izvajanju strategije in akcijskega programa prehranske politike.

Nacionalni program zdravstvenega varstva "Zdravje za vse do leta 2004" zavezuje ministrstvo k podpori 
aplikativnim raziskovalnim in razvojnim projektom na področju javnega zdravja.

Ministrstvo se bo aktivno vključevalo v medresorsko sodelovanje in usklajevanje pri oblikovanju in izvajanju 
strategij in ukrepov na posameznih področjih kot so omejevanje porabe alkohola in tobačnih izdelkov, vzpodbujanje 
zdravega prehranjevanja, vzpodbujanje telesne dejavnosti, krepitev duševnega zdravja in preprečevanje samomora, 
preprečevanje poškodb in zastrupitev, izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Ministrstvo bo v ta namen tudi 
okrepilo institucionalno usposobljenost na področju medicine dela prometa in športa s ciljem vzpostaviti in 
ohranjevati zdravo delovno okolje ter zmanjšati breme poškodb pri delu in poklicnih bolezni.

Ministrstvo bo sodelovalo pri pripravi strateških dokumentov za črpanje sredstev iz strukturnih skladov EU ter s 
programom Čili za delo sodelovalo pri pripravi in izvajanju programov in projektov, ki bodo sofinancirani iz 
strukturnih skladov EU.

Ministrstvo bo na podlagi podpisanih sporazumov med Republiko Slovenijo in Evropsko Komisijo sodelovalo pri 
izvajanju programov EU na področju javnega zdravja.
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2. Pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Zakon o zdravstveni dejavnosti,
Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva,
Zakon o omejevanju rabe tobačnih izdelkov,
Zakon o omejevanju porabe alkohola,
Zakon o nalezljivih boleznih,

- Nacionalni program zdravstvenega varstva Zdravje za vse do leta 2004,
- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil, snovi in predmetov, ki prihajajo v stik z živili,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 

prihajajo v stik z živili,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji,
Memorandum o soglasju med ES in RS o sodelovanju Slovenije v Akcijskem programu Skupnosti na 
področju javnega zdravja (2003 - 2008),
Akcijski program Skupnost na področju javnega zdravja 2003-2008,
Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Slovenije o sodelovanju Republike Slovenije v 
Evropskem centru za spremljanje drog in odvisnosti od drog, 
Zakon o splošni varnosti proizvodov, 
Zakon o kozmetičnih proizvodih, 
Strategija o varnosti živil, 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
Strategija gospodarskega razvoja RS 2001 - 2006, 
Državni razvojni program, 
Enotni programski dokument.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje izvajanja spremljanja zdravstvenega varstva, zdravstvenega stanja in spremljanje drugih 
razmer, ki vplivajo na zdravje ljudi ter izpolnjevanja poročevalskih obveznosti,
izvajanje in spremljanje izvajanja prioritetnih nalog iz Nacionalnega programa zdravstvenega varstva 
"Zdravje za vse do leta 2004" na področju javnega zdravja, 
oblikovanje strategij in podpora ukrepom spodbujanja zdravega življenjskega sloga, 
vzpostavitev novih, manjkajočih programov in aktivnosti za zmanjševanje neenakosti v zdravju, 
vzpostavitev mreže izvajalcev programov preventive in promocije zdravja, 
zagotavljanje pogojev za ustrezno raziskovalno podporo projektom in programom na področju javnega 
zdravja, 
zagotavljanje ustreznega financiranja projektov, programov in aktivnosti promocije zdravja, 
zagotavljanje ustrezne medijske podpore aktivnostim promocije zdravja, 
povezovanje z relevantnimi mednarodnimi strokovnjaki in institucijami, 
okrepitev sistema zdravstvenega varstva na področju živil in prehrane in implementacija pravnega reda na 
področju varnosti živil, vključno s pitno vodo
oblikovanje, spremljanje in koordiniranje izvajanja nacionalne strategije in akcijskega plana za vodenje 
prehranske politike, 
stalno zagotavljanje varnosti in zdravstvene ustreznosti živil,
zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje sveta za živila in prehrano in komisij v okviru sveta za živila 
in prehrano,
vzpostavitev novih, manjkajočih programov in aktivnosti na področju prehrane in varnosti živil ter podpora 
ukrepom spodbujanja zdravega načina prehranjevanja,

- zagotavljanje zdravega delovnega okolja, zmanjševanje odstotka bolniškega staleža, zmanjšanje števila 
poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni povezanih z delom ter razvoj inovativnih projektov, 
zagotavljanje pogojev za zmanjševanje regionalnih razlik v zdravju z vzpostavitvijo izvajanja inovativnih 
projektov in programov,
načrtovanje in izvajanje aktivnosti potrebnih za črpanje sredstev iz strukturnih skladov EU.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Priprava in izvajanje ukrepov politike varovanja in krepitve zdravja, strategij in novega nacionalnega 
programa na področju javnega zdravja in promocije zdravja, 
spremljanje izvedbe letnega programa izvajanja socialno - medicinske, zdravstveno - ekološke in 
epidemiološke dejavnosti v okviru javne službe na podlagi ustreznih poročil, analiz in priporočil,

- podpora strokovnemu razvoju institucij, ki delujejo na področju javnega zdravja,
krepitev nevladnih organizacij, ki delujejo na področju promocije zdravja in zdravega načina življenja, 
izdelava nacionalne strategije in nacionalnega programa za vodenje prehranske politike, 
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iniciranje in sofinanciranje izvedbe aplikativnih raziskav na področju javnega zdravja, 
iniciranje in sofinanciranje izvedbe priprave prehranskih priporočil in prehranskih smernic na osnovi 
prehranskih priporočil za posamezne skupine prebivalstva, 
izvedba programa dela na področju ugotavljanja in spremljanja stanja varnosti in zdravja pri delu, 
izdelava strokovnih kriterijev za verifikacijo poklicnih bolezni, priprave strokovnih podlag za oblikovanje 
predpisov in oblikovanja programov promocije zdravja na delovnem mestu, 
izvedba pilotskih projektov za zmanjševanje razlik v zdravju,
priprava in izvajanje programov zdravstvene preventive in promocije zdravja na delovnem mestu Čili za 
delo, ki bodo sofinancirani v okviru strukturnih skladov EU.

7084 - Analiza zdravstvenega stanja prebivalstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določili 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in 22. člena Zakona o 
zdravstveni dejavnosti ter Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, na tej osnovi pa z letnim 
delovnim programom, ki ga potrdi Zdravstveni svet, se financira Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 
in območni zavodi za zdravstveno varstvo. Inštitut za varovanje zdravja v sodelovanju z območnimi zavodi za 
zdravstveno varstvo izvaja socialno - medicinsko, higiensko, epidemiološko in zdravstveno - ekološko dejavnost in 
upravlja z zbirkami podatkov na področju zdravstva. Program dejavnosti in nalog na nacionalni ravni za tekoče leto 
je opredeljen v letnem programu, ki vsebuje opredelitev ciljev in vsebin nalog z roki za pripravo in oddajo 
statističnih zbirk, analiz, poročil ter projektov. Naloge obsegajo spremljanje zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
stanja prebivalstva in drugih razmer, ki vplivajo na zdravje ljudi, spremljanje in nadzor nad nalezljivimi boleznimi, 
programiranje in usklajevanje zdravstvene vzgoje, pripravo, spremljanje, koordiniranje ter vrednotenje oz. 
evalvacija izvajanja programov republiškega pomena za promocijo zdravja ter izvajanje nalog v okviru 
informacijske enote za prepovedane droge. Program obsega tudi pripravo strokovnih podlag za razvoj in 
organizacijo na področju javnega zdravja in zdravstvene dejavnosti, zdravstveno ekonomiko ter upravljanje sistema 
zdravstvenega varstva. Cilj izvajanja nalog je zagotoviti kvalitetne statistične podatke ter na podlagi teh pripraviti 
utemeljena strokovna izhodišča za vodenje zdravstvene politike in politike družbene skrbi za zdravje na ravni države 
in lokalnih skupnosti, spremljanje in nadzor nad nalezljivimi boleznimi, spremljanje drugih pojavov, ki vplivajo na 
zdravje ter načrtovanje, predlaganje in izvajanje zdravstvenih in drugih ukrepov za varovanje in krepitev zdravja. 
Izvajanje programa je temelj za izpolnjevanje mednarodnih poročevalskih obveznosti na področju zdravstvenega 
stanja in zdravstvenega varstva. Sredstva se namenjajo za plače, prispevke delodajalcev in materialne stroške.

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

Predlog pravic porabe temelji na izračunih višine sredstev za stroške dela in materialne stroške za opravljanje 
strokovnih nalog Inštituta za varovanje zdravja in zavodov za zdravstveno varstvo v okviru opravljanja javne službe.

3. Planirani indikatorji

Izvedba letnega izvedbenega programa nalog na področju javnega zdravja v okviru opravljanja javne službe.

3992 - Ciljni raziskovalni projekti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo bo sofinanciralo razvojno raziskovalne projekte v okviru Ciljnih raziskovalnih programov 
"Konkurenčnost Slovenije 2001 - 2006" na težišču 3 - Človeški viri in socialna kohezivnost in težišču 6 - Celostni 
razvoj na področju varnosti živil, zdrave prehrane ter podeželja.

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

Izračun predlogov porabe temelji na oceni višine sredstev (na podlagi števila raziskovalnih ur) potrebnih za izvedbo 
aplikativnih razvojnih in raziskovalnih projektov za potrebe naročnika.

3. Planirani indikatorji

število izvedenih aplikativnih in raziskovalnih projektov

6855 - Nacionalni programi boja proti AIDS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Nacionalnega programa boja proti AIDS-u, sprejetem na Zdravstvenem svetu pri MZ se bodo 
sofinancirale tiste naloge in aktivnosti, ki so posebnega republiškega pomena in finančno niso ovrednotene v 
postavkah zdravstvene vzgoje, oziroma niso v rednem financiranju preko zdravstvenih storitev. V okviru 
proračunske postavke bo ministrstvo (so)financiralo anonimno nevezano testiranje virus HIV s svetovanjem, 
izvajanje preventivnih programov in izdajo zdravstveno vzgojnih gradiv za posebej rizične skupine prebivalstva 
(moški, ki imajo spolne stike z moškimi), izvajanje epidemioloških raziskav na področju preprečevanja okužbe z 
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HTV/AIDS, pripravo in izvajanje nacionalnega programa preprečevanja okužbe z virusom HTV ter zagotavljalo 
materialne pogoje za delovanje Komisije za AIDS pri Ministrstvu za zdravje.

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

Predlog pravic porabe temelji na izračunih višine sredstev potrebnih za izvedbo dejavnosti v zvezi s preprečevanjem 
okužbe z virusom AIDS navedenih v prejšnji točki.

3. Planirani indikatorji

Priprava nacionalnega programa preprečevanja okužbe z virusom HIV/AIDS za naslednje srednjeročno 
obdobje,
število izvedenih anonimnih nevezanih testiranj na okužbo z HTV s svetovanjem, 
izvedba programov in preventivnih aktivnosti za posebej ogrožene skupine prebivalce.

1100 - Prehranska politika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke ministrstvo omogoča pripravo predloga nacionalne strategije in akcijskega 
programa za vodenje prehranske politike, vzpostavitev programov in aktivnosti na področju prehrane in varnosti 
živil ter podporo ukrepom spodbujanja zdravega načina prehranjevanja vključno z izdelavo zdravstveno vzgojnih in 
drugih gradiv s področja varnosti živil in zdrave prehrane, vzpostavitev sistema usposabljanja za promocijo 
zdravega načina prehranjevanja. V okviru te proračunske postavke se bodo financirale oz. sofinancirale naslednje 
dejavnosti:

Naloge v zvezi z oblikovanjem strategije in akcijskega načrta za vodenje prehranske politike in 
zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje Sveta za živila in prehrano,
programi in projekti za krepitev zdravega prehranjevanja, ki bistveno presegajo okvire zdravstvene službe, 
saj morajo glede na naravo programov in ciljne skupine vključevati različne vladne in nevladne 
organizacije, skupine in druge dejavnike zunaj obstoječe zdravstvene strukture,
založniška in komunikacijska dejavnost na področju varnosti živil in zdravega prehranjevanja s ciljem 
povečati osveščenost, informiranost in motivacijo za spremembe zdravju škodljivih oblik vedenja med 
široko javnostjo in posameznimi ciljnimi skupinami prebivalstva, 
razvojno raziskovalni programi in naloge na področju krepitve zdravja in preprečevanja tveganj za zdravje z 
zdravim prehranjevanjem ter vrednotenje učinkovitosti projektov in programov, 
izdelava in promocija na prehranskem vzorcu temelječih prehranskih priporočil za populacijo, 
implementacija prehranskih priporočil v standarde zdrave prehrane za vrtce, šole, dijaške domove, domove 
starejših občanov in bolnišnice, 
nacionalno promocijo gibanja za zdravje in uživanja zelenjave in sadja za splošno populacijo, s posebnim 
poudarkom na mladostnikih,
nacionalno promocijo uživanja manj mastnega mleka in manj mastnih mlečnih izdelkov v vseh okoljih in na 
vseh ravneh,
sodelovanje z živilsko predelovalno industrijo za predelavo živil z manjšo vsebnostjo soli in promocijska 
akcija uživanja manj soli in manj slanih živil,
spodbujanje ponudbe zdravih jedi in obrokov v gostinskih in turističnih obratih ter drugih obratih javne 
prehrane,
sprememba strategije vključevanja vsebin prehrane v šolske programe, 
oblikovanje certifikatnega programa za zdravo pripravo in ponudbo hrane za kuharje v obratih javne 
prehrane, 
pilotski projekt prehranske obdelave podhranjenih bolnikov, 
oblikovanje programa dopolnilnega certificiranega izobraževanja strokovnjakov za zdravo prehrano.

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

Izračun pravic porabe temelji na oceni višine sredstev potrebnih za sejnine in druge stroške vezane na delovanje 
Sveta za živila in prehrano ter njegove delovne skupine, za avtorske honorarje strokovnjakom za pripravo gradiv za 
načrtovane dejavnosti, tekoče transferje v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, izdatke za blago in storitve 
ter transferje nevladnim organizacijam in društvom, za sodelovanje na izobraževanjih v tujini.

3. Planirani indikatorji

Število izvedenih programov/ projektov in izvedenih aktivnosti.

1446 - Program varovanja zdravja delavcev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s povečanimi zahtevami evropske zakonodaje (strokovna doktrina, verifikacija in spremljanje poklicnih 
bolezni, raziskave, izobraževanje), Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Zakonom o pokojninskem in 

poročevalec, št. 83/IX 3332 13. oktober2003



invalidskem zavarovanju ter strokovno doktrino na področju medicine dela, bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo 
institucionalno usposobljenost na področju medicine dela, prometa in športa v okviru javnega zavoda za izvajanje 
razvojnih, strokovnih in doktrinarnih nalog in dejavnosti na področju ugotavljanja stanja varnosti in zdravja v 
delovnem okolju, ugotavljanja Škodljivih vplivov delovnega okolja izdelavo kriterijev za verifikacijo poklicnih 
bolezni, za pripravo doktrinarnih usmeritev in strokovnih izhodišč kot osnovo za oblikovanje predpisov na tem 
področju financiralo druge aktivnosti potrebne za razvoj programov varnosti in zdravja pri delu ter razvoj 
programov promocije zdravja na delovnem mestu.

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

Izračun predlogov porabe temelji na višini sredstev potrebnih za stroške dela in materialne stroške za opravljanje 
strokovnih nalog Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa v okviru javnega zavoda ter ostalih 
aktivnosti.

3. Planirani indikatorji

Izvedba letnega plana dela, 
priprava strokovnih izhodišč za oblikovanje izvršilnih predpisov na tem področju, 
izdelava kriterijev za verifikacijo poklicnih bolezni.

7083 - Programi varovanja zdravja in zdravstvena vzgoja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja so ena od prioritet Nacionalnega programa zdravstvenega varstva 
Zdravje za vse do leta 2004. V okviru te proračunske postavke se bodo financirale oz. sofinancirale naslednje 
aktivnosti:

Priprava, izvedba in evalvacija strategij, programov in projektov promocije zdravja na področju 
spodbujanja zdravih prehranskih navad, telesnih aktivnosti za zdravje, življenja brez alkohola, tobaka in 
prepovedanih drog, reproduktivnega zdravja, duševnega zdravja ter preprečevanja poškodb in zastrupitev za 
posamezna okolja npr. projekti promocije zdravja v šolskem okolju, okolju lokalnih skupnosti kot tudi 
priprava izhodišč za izvršilne predpise in strateške dokumente na zgoraj omenjenih področjih, 
programi in aktivnosti nevladnih organizacij in društev s področja zdravstva in nevladnih organizacij, ki 
sledijo usmeritvam Nacionalnega programa "Zdravje za vse do leta 2004” in služijo v podporo nacionalnim 
programom in strategijam na področju javnega zdravja in promocije zdravja,
medijski in založniški projekti na področju varovanja in krepitve zdravja s ciljem povečati osveščenost in 
informiranost o dejavnikih tveganja in varovalnih dejavnikih za zdravje ter povečati motivacijo za 
spremembe zdravju škodljivih oblik vedenja, 
izdajanje publikacij s področja varovanja in krepitve zdravja, 
razvoj in priprava strokovnih izhodišč za spremembe in dopolnitve navodil za izvajanje preventivnega 
zdravstvenega varstva v okviru sistema zdravstvenega varstva,
izvedba in organizacija konferenc, izobraževanj in strokovnih srečanj, ki so državnega pomena ter 
mednarodno sodelovanje na področju javnega zdravja, 
obdukcije v primeru utemeljenega suma na Creutzfelt - Jakobsovo bolezen.

Sredstva se namenjajo za (so)fmanciranje projektov in programov na področju javnega zdravja, za komunikacijsko 
in medijsko podporo projektom in programom, organizacijo izobraževanj, mednarodno sodelovanje na področju 
javnega zdravja, založniško in publicistično dejavnost ter za pripravo strokovnih izhodišč za pripravo strateških 
dokumentov in izvršilnih predpisov na področju preventive in na področju javnega zdravja.

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

Predlog pravic porabe temelji na izračunih višine sredstev potrebnih za izvajanje aktivnosti aktivnega varovanja in 
krepitve zdravja ter zdravstvene preventive s ciljem zmanjšati breme prezgodnje umrljivosti, obolevnosti, 
invalidnosti in obremenjenosti ljudi z dejavniki tveganja za nalezljive, nenalezljive kronične bolezni, poškodbe in 
zastrupitve ter izboljševanje duševnega zdravja in preprečevanja samomora.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se bodo sofinancirali razvojni projekti na področju krepitve zdravja in preventive, 
založniški, komunikacijski projekti ter celostni projekti in programi za vzpodbujanje zdravega življenjskega sloga 
predvsem na področju vzpodbujanja nekajenja in zmanjševanja škodljivih posledic rabe alkohola, vzpodbujanja 
telesne aktivnosti in zdravega prehranjevanja ter zmanjševanje poškodb ter zastrupitev namenjeni različnim 
starostnim skupinam v različnih okoljih kot so izobraževalne ustanove, zdravstveni zavodi in lokalne skupnosti.

4. Planirani indikatorji \

Število in kakovost izvedenih projektov/programov in aktivnosti s ciljem povečanja osveščenosti in informiranosti 
splošne populacije in različnih skupin prebivalstva v zvezi z varovanjem in krepitvijo zdravja.
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5527 - Sodelovanje v programih in agencijah EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Republika Slovenija na podlagi Memoranduma o soglasju med ES in RS o sodelovanju Slovenije v Akcijskem 
programu Skupnosti na področju javnega zdravja (2003 - 2008) plačuje prispevke za sodelovanje v programu, ki se 
zagotavljajo iz proračuna. Proračunska postavka je namenjena tudi sofinanciranju priprave projektov in izvajanje 
odobrenih projektov v okviru vsakoletnega razpisa Evropske komisije na podlagi sprejetega Akcijskega programa 
skupnosti na področju javnega zdravja. Na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike 
Slovenije o sodelovanju Republike Slovenije v Evropskem centru za spremljanje drog in odvisnosti od drog je 
Republika Slovenija dolžna plačati prispevek za sodelovanje s tem centrom, ki se zagotavlja iz proračuna.

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

Predlog pravic porabe temelji na izračunih višine sredstev potrebnih za prispevke za sodelovanje v programih EU ter 
sredstev potrebnih za sofinanciranje priprave in izvedbe projektov, ki so sofinancirani s strani Evropske komisije.

3. Planirani indikatorji

Število prijavljenih in odobrenih projektov na razpise Evropske komisije v okviru akcijskega programa skupnosti na 
področju javnega zdravja.

1451 - Usposabljanje laboratorijev v Zavodih za zdravstveno varstvo in analize 
zdravstvene ustreznosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu zahtevami evropske zakonodaje na področju prostega pretoka blaga, sprejetimi zakoni na področju 
zagotavljanja varnosti živil in predmetov, ki prihajajo v stik z živili ter tobačne zakonodaje mora Slovenija 
zagotavljati izvajanje nadzora v ustrezno opremljenih in strokovno usposobljenih javno - zdravstvenih laboratorijih, 
o čemer bo potrebno redno obveščati pristojne institucije v okviru Evropske unije. Ministrstvo bo v okviru te 
postavke sofinanciralo dodatno strokovno in tehnično usposobljenost javno - zdravstvenih laboratorijev za izvajanje 
analiz in meritev v okviru uradnega nadzora, vzpostavljanje novih metod in analiz v-skladu s pravnim redom EU, 
dodatno usposabljanje strokovnega kadra za izdelave ocen tveganja ter vključevanje v sistem hitrega 
odzivanja/obveščanja v primeru kriznih situacij, pripravo strokovnih ocen in obrazložitev za področje uradnega 
nadzora na področju varnosti živil, snovi in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili, vključno s pitno vodo ter analize 
tobačnih izdelkov v okviru uradnega nadzora.

V okviru proračunske postavke se bo izvedel letni program spremljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode v skladu 
s parametri, ki jih določa Direktiva Sveta EU o pitni vodi. Z letnim programom spremljanja bo določeno število in 
nabor različnih laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode ter porazdelitev odvzemnih mest po posameznih 
vodovodih glede na količino distribuirane vode oz. število prebivalcev, kijih posamezni sistem oskrbuje.

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

Predlog pravic porabe temelji na izračunih višine sredstev potrebnih za zagotavljanje strokovnega izobraževanja v 
ustreznih referenčnih laboratorijih v tujini, za pokrivanje materialnih in kadrovskih stroškov razvoja in testiranja 
laboratorijskih metod ter za nabavo potrebne laboratorijske opreme. Razvoj metod bo pokrival razvoj metod za 
ocenjevanje mikotoksinov in ostalih onesnaževalcev z bistveno večjo občutljivostjo, kot je sedaj dosežena (sprejeti 
novi predpisi, usklajeni s predpisi EU), razvoj metod za kvantitativno določanje GSO v posameznih vrstah živil 
(sprejeti novi predpisi, usklajeni s predpisi EU) ter razvoj metod za analizo tobačnih izdelkov.

Predlog pravic porabe temelji tudi na izračunih višine sredstev, potrebnih za stroške odvzemov in analiz vzorcev 
pitne vode po programu ter pripravo poročila.

3. Planirani indikatorji

Ustrezna usposobljenost in opremljenost laboratorijev za izvajanje uradnega nadzora nad zdravstveno 
ustreznostjo živil in analize tobačnih izdelkov,
izvedba letnega programa spremljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode, analiza rezultatov in objava 
poročila.

42 74 - Zmanjševanje razlik v zdravju

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo bo v obliki neposrednih spodbud sofinanciralo razvojne projekte in pilotske programe, ki imajo za cilj 
zmanjševanje razlik v zdravju predvsem na območjih z najslabšimi kazalci zdravstvenega stanja.. Vzorec 
regionalnih razlik v zdravju sledi ekonomskemu stanju na področju posameznih regij. Zato bo MZ podpiralo 
vključevanje Zavodov za zdravstveno varstvo v aktivnosti Regionalnih razvojnih agencij in skupaj z njimi na osnovi 
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stanja in potreb regije sofinanciralo projekte, ki bodo izkazovali široke ekonomske in socialne distribucijske učinke 
na prebivalstvo ter pozitivne učinke na okolje. Tovrstne aktivnosti lahko Zavodi izvajajo le skupaj z drugimi 
razvojnimi partnerji v regiji. MZ bo z neposrednimi regionalnimi spodbudami podpiralo projekte, ki bodo pridobili 
regionalno verifikacijo, bodo del regionalnega razvojnega programa ter bodo skladni z usmeritvami MZ na tem 
področju. Pri dodeljevanju regionalnih spodbud bo MZ upoštevalo stanje na področju regionalnega razvoja na 
osnovi SKTE IH (A3,C,D regije), indikatorje zdravstvenega stanja prebivalstva (pričakovana življenjska doba ob 
rojstvu in/ali starostno standardizirana stopnja umrljivosti in/ali leta izgubljenega potencialnega življenja) ter 
smiselno - glede na identificirani problem - specifično umrljivost regionalnega prebivalstva (npr. kronične 
nenalezljive bolezni, stopnja samomorov v regiji in podobno).

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

Izračun predlogov porabe temelji na višini sredstev potrebnih za izvedbo razvojnih in pilotskih programov v manj 
razvitih regijah, katerih rezultati in učinki se kažejo v zmanjševanju regionalnih razlik v zdravstvenem stanju 
prebivalstva.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ministrstvo bo (so)financiralo pilotske in razvojne projekte, ki bodo izkazovali široke ekonomske in socialne 
distribucijske učinke na prebivalstvo ter pozitivne učinke na okolje. MZ bo z neposrednimi regionalnimi 
spodbudami podpiralo projekte, ki bodo pridobili regionalno verifikacijo, bodo del regionalnega razvojnega 
programa ter bodo skladni z dokumenti strateškega razvojnega načrtovanja na tem področju.

4. Planirani indikatorji

število izvedenih pilotnih programov/projektov
učinki na indikatoije zdravstvenega stanja ter dejavnike tveganja.

3533 - Lastna udeležba za DDV

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke bo MZ plačalo davek na dodano vrednost in zagotovilo sofinanciranje investicij za 
laboratorijsko in drugo opremo, ki je sofinancirana v okviru dogovoijenih obveznosti iz predpristopne PHARE 
pomoči.

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

Izračun pravic porabe temelji na višini sredstev potrebnih za plačilo DDV in višine sofinanciranja v okviru 
sklenjenih pogodb na podlagi Finančnega memoranduma med R Slovenijo in EU.

3. Planirani indikatorji

uresničitev obveznosti po meddržavnih sporazumih in sklenjenih pogodbah

4338 - Programi EU iz strukturnih skladov - EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Evropska skupnost bo v okviru proračunske postavke Programi EU iz strukturnih skladov - EU sofinancirala razvoj 
in izvajanje programov zdravstvene preventive in promocije zdravja na delovnem mestu v obliki programa Čili za 
delo. Ministrstvo se s programom Čili za delo vključuje tudi v pripravo razvojnih ukrepov slovenske zaposlitvene 
politike. Aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju varnosti pri delu in zdravja delovne populacije, predstavljajo del 
razvojne strategije, ki je zajeta v Enotnem programskem dokumentu in predstavlja osnovo za sofinanciranje iz 
Evropskih strukturnih skladov v letih 2004 - 2006. Ministrstvo za zdravje namerava s programom aktivno ohranjati 
in krepiti zdravje delavcev in njihovo varnost ter hkrati povečati zmožnosti prilagajanja delavcev razmeram na trgu 
dela in organizaciji dela. Boljša prilagodljivost delavcev se izraža v zmanjšanju odstotka bolniškega staleža, števila 
poškodb pri delu, zmanjšanje delovne invalidnosti, izboljšanje kvalitete dela in produktivnosti delavca ter krepi Uidi 
njegovo konkurenčnost na trgu dela in njegovo ekonomsko stabilnost

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na izhodiščih iz projektne dokumentacije za izvedbo projekta

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Program Čili za delo bo v podjetjih obsegal dva modula. Prvi modul bo namenjen analizi stanja v podjetju, izdelavi 
akcijskega načrta za zmanjševanje tveganj na delovnem mestu in delovnem okolju ter aktivnostim za izboljšanje 
varnosti in zdravja delavcev na delovnem mestu in delovnem okolju. S tem modulom želi Ministrstvo za zdravje 
identificirati zdravstveno najbolj ogrožene skupine delavcev in uveljaviti specifične ukrepe in aktivnosti za ciljne 
skupine delavcev. Ukrepi bodo primarno usmeijeni v preprečevanje poškodb ter bolezni v zvezi z delom in 
poklicnih bolezni ter obvladovanje psihosocialnega stresa v zvezi z delom in delovnim okoljem. Drugi modul bo 

13. oktober2003 3335 poročevalec, št. 83/IX



vseboval aktivnosti splošne promocije zdravja za vso delovno populacijo. Vanj bodo zajete aktivnosti za izboljšanje 
življenjskega sloga na področju zdravega prehranjevanja in gibanja, zmanjšanje pitja alkoholnih pijač in odvajanje 
kajenja ter pridobivanje veščin za obvladovanje stresa. K sodelovanju bo Ministrstvo že v letu 2003 povabilo vse 
zainteresirane javnosti in partnerje, strokovne institucije in strokovnjake s področja medicine dela, prometa in športa 
ter varnosti pri delu, s področja preventive in splošne promocije zdravja, nevladne organizacije, delodajalce, delavce 
in sindikate. S tem bo MZ zagotovilo vpliv javnosti na oblikovanje in izvajanje programa

4. Planirani indikatorji

Učinke aktivnosti bo MZ spremljalo v obliki fizičnih indikatorjev (število zajetij podjetij, število zajetih delavcev, % 
znižanja bolniškega staleža v podjetjih). Na osnovi spremljanja aktivnosti v podjetjih bo MZ opredelilo ciljne 
vrednosti posameznih indikatorjev za programsko obdobje 2004-2006.

4337 - Programi EU iz strukturnih skladov - lastna udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MZ bo v okviru proračunske postavke Programi EU iz strukturnih skladov sofinanciralo razvoj in izvajanje 
programov zdravstvene preventive in promocije zdravja na delovnem mestu v obliki programa Čili za delo. 
Ministrstvo se s programom Čili za delo vključuje tudi v pripravo razvojnih ukrepov slovenske zaposlitvene 
politike. Aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju varnosti pri delu in zdravja delovne populacije, predstavljajo del 
razvojne strategije, ki je zajeta v Enotnem programskem dokumentu in predstavlja osnovo za sofinanciranje iz 
Evropskih strukturnih skladov v letih 2004 - 2006. Ministrstvo za zdravje namerava s programom aktivno ohranjati 
in krepiti zdravje delavcev in njihovo varnost ter hkrati povečati zmožnosti prilagajanja delavcev razmeram na trgu 
dela in organizaciji dela. Boljša prilagodljivost delavcev se izraža v zmanjšanju odstotka bolniškega staleža, števila 
poškodb pri delu, zmanjšanje delovne invalidnosti, izboljšanje kvalitete dela in produktivnosti delavca ter krepi tudi 
njegovo konkurenčnost na trgu dela in njegovo ekonomsko stabilnost

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na izhodiščih iz projektne dokumentacije za izvedbo projekta

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Program Čili za delo bo v podjetjih obsegal dva modula. Prvi modul bo namenjen analizi stanja v podjetju, izdelavi 
akcijskega načrta za zmanjševanje tveganj na delovnem mestu in delovnem okoiju ter aktivnostim za izboljšanje 
varnosti in zdravja delavcev na delovnem mestu in delovnem okolju. S tem modulom želi Ministrstvo za zdravje 
identificirati zdravstveno najbolj ogrožene skupine delavcev in uveljaviti specifične ukrepe in aktivnosti za ciljne 
skupine delavcev. Ukrepi bodo primarno usmeijeni v preprečevanje poškodb ter bolezni v zvezi z delom in 
poklicnih bolezni ter obvladovanje psihosocialnega stresa v zvezi z delom in delovnim okoljem. Drugi modul bo 
vseboval aktivnosti splošne promocije zdravja za vso delovno populacijo. Vanj bodo zajete aktivnosti za izboljšanje 
življenjskega sloga na področju zdravega prehranjevanja in gibanja, zmanjšanje pitja alkoholnih pijač in odvajanje 
kajenja ter pridobivanje veščin za obvladovanje stresa. K sodelovanju bo Ministrstvo že v lem 2003 povabilo vse 
zainteresirane javnosti in partneije, strokovne institucije in strokovnjake s področja medicine dela, prometa in športa 
ter varnosti pri delu, s področja preventive in splošne promocije zdravja, nevladne organizacije, delodajalce, delavce 
in sindikate. S tem bo MZ zagotovilo vpliv javnosti na oblikovanje in izvajanje programa.

4. Planirani indikatorji

Učinke aktivnosti bo MZ spremljalo v obliki fizičnih indikatorjev (število zajetij podjetij, število zajetih delavcev, % 
znižanja bolniškega staleža v podjetjih). Na osnovi spremljanja aktivnosti v podjetjih bo MZ opredelilo ciljne 
vrednosti posameznih indikatoijev za programsko obdobje 2004-2006.

17062703 - Preprečevanje zasvojenosti

1. Opis podprograma

Podprogram Preprečevanje zasvojenosti obsega dejavnosti zmanjševanja povpraševanja po drogah in sicer vse od 
informiranja in začetnega odvračanja od uporabe prepovedanih drog pri vseh starostnih skupinah, pa vse do 
zmanjševanja negativnih zdravstvenih posledic uporabe drog, zdravljenja in ponovne integracije bivših oseb 
odvisnih od drog v družbo. Ministrstvo pristopa k obravnavanju problematike uporabe drog realno in vključuje 
elemente paradigme zmanjševanja tveganj in škode zaradi uporabe prepovedanih drog. Posebno pozornost namenja 
tudi epidemiološkim kvalitativnim in kvantitativnim raziskavam.

Podprogram opredeljuje globalni in celostni pristop k problematiki drog, pri čemer sodelujejo na vladi različna 
ministrstva in vladne službe, ter vladne in nevladne organizacije. Podprogram vzpostavlja koordinacijo aktivnosti na 
državni ravni in na lokalni ravni, kjer igrajo pomembno vlogo Lokalne akcijske skupine. Podprogram temelji na 
preprečevanju uporabe prepovedanih drog in vnosa prepovedanih drog v državo Slovenijo. Hkrati zagotavlja država 
ustrezne oblike zdravljenja in socialne pomoči odvisnim od drog in rehabilitacije odvisnih od drog. Za ustrezno
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delovanje sistema se preko programa zagotavlja permanentno zbiranje informacij s področja prepovedanih drog in 
ustrezno dokumentiranje v dokumentacijskem centru MZ. Podprogram zagotavlja redne evalvacije programov in 
redno evalvacijo strategije in sprotno prilagajanje akcijskih načrtov potrebam in razmeram na področju drog. 
Pomemben del aktivnosti v programu je namenjenih mednarodnemu sodelovanju, kjer se Slovenija vključuje kot 
aktivni soustvaijalec strategije in politike na področju drog v svetu preko Organizacije Združenih narodov, Svetovne 
zdravstvene organizacije in Evropske unije, s katero usklajujemo vso zakonodajo in predpise ter organizacijsko 
shemo na tem področju.

2. Pravne podlage

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami,
Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog,
Zakon o predhodnih sestavinah,
Nacionalni program za področje drog 2003 - 2008, 
Strategija EU za področje drog, 
Akcijski program EU za področje drog.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje mreže programov zmanjševanja škode v Sloveniji,
lažja dostopnost do programov zmanjševanja škode in do različnih informativnih materialov, 
kvalitetno terensko delo z odvisnimi od drog, 
postavitev programov izmenjave igel v lekarne in Centre za socialno delo, 
zagotoviti izobraževanje o nevarnostih uporabe drog, o varnejših načinih uporabe drog in preprečevanju 
predoziranja s psihoaktivnimi snovmi ter prvi pomoči ob predoziranju, 
zagotavljanje primernih programov za mlade, ki z drogo eksperimentirajo oziroma jo uporabljajo občasno, 
Posebni programi pomoči prebivalstva bodo izvajani skladno s cilji in usmeritvami, ki so zapisane v 
Zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog. Splošni 
dolgoročni cilji programa na področju drog so:
Zagotoviti, da bo problematika drog na državni, pokrajinski in lokalni ravni obravnavana enakovredno z 
drugimi socialnimi, zdravstvenimi in ekonomskimi vprašanji v državi in na podlagi tega tudi sprejemati 
potrebne sistemske ukrepe, 
uvesti usklajevanje različnih dejavnosti na lokalni in pokrajinski ravni ter jih usklajevati z dejavnostmi na 
državni ravni, 
spodbujati preventivo na področju drog in različne programe zmanjševanja povpraševanja po drogah in ob 
tem upoštevati preventivne dejavnosti kot celostne pristope, ki upoštevajo tudi sočasno izvajanje ukrepov za 
preprečevanja uporabe alkohola in tobaka, da bi tako zmanjševali število novih uporabnikov drog med 
mlajšo generacijo in preprečevali prvi stik z drogami ter zvišali starostno mejo prvega stika, 
podpreti razvoj programov, ki bi pomagali ohraniti ali znižati število okuženih s HIV in hepatitisoma B in C 
ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov, 
zagotoviti več kakovostnih programov zdravljenja odvisnosti od drog z uvedbo različnih pristopov. 
Zagotoviti je treba hkratno nadgradnjo in širitev programov zdravljenja v zavodih za prestajanje kazni, 
vzgojnih zavodih ter v prevzgojnem domu, 
pospešiti razvoj programov socialne obravnave uporabnikov drog, vključno s programi zmanjševanja škode, 
in s tem prispevati k zmanjševanju socialne izključenosti uporabnikov drog. Pri tem so enakopravno 
upoštevani programi dejavnosti socialne obravnave v zaporih, vzgojnih zavodih in prevzgojnem domu, 
okrepiti dejavnosti proti organiziranemu kriminalu, prepovedanemu prometu z drogam, pranju denarja ter 
proti drugim oblikam kriminala v povezavi z drogami,
natančneje zakonsko opredeliti možnosti alternativnega kaznovanja uporabnikov drog, zlasti za storilce 
manjših kaznivih dejanj; okrepiti sodelovanje policije, carine in pravosodja in njihovo usklajeno 
sodelovanje v državi in Evropski uniji. Pri zmanjševanju ponudbe prepovedanih drog si nacionalni program 
prizadeva zlasti za dosego teh ciljev:
Izboljšanje obveščevalnega in analitičnega dela pri odkrivanju kaznivih dejanj, 
dvig strokovne ravni znanja organov odkrivanja in pregona, 
tesnejše mednarodno sodelovanje pri zmanjševanju ponudbe prepovedanih drog, 
zajezitev pretoka drog na t. i. "balkanski poti”, 
zagotavljanje zgodnje prepoznave novih sintetičnih drog, 
zmanjšanje nezakonite proizvodnje sintetičnih drog in prometa z njimi, 
okrepitev sistema za preprečevanje vnosa drog v zapore in vojašnice, 
povečanje dejavnosti policije na lokalni ravni, 
celovitejše obravnavanje storilcev kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami, 
vzpostavitev strateške analitike za področje prepovedanih drog, 
zagotovitev ustreznega nadzora na mejah zaradi preprečevanja vnosa drog v Slovenijo, 
okrepitev dejavnosti proti organiziranemu kriminalu v zvezi z nedovoljenim prometom s prepovedanimi 
drogami,
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okrepitev dejavnosti na področju pranja denarja ter proti drugim oblikam kriminala v povezavi z drogami, 
okrepitev sodelovanja policije, carine in pravosodja in njihovo usklajeno sodelovanje v državi in Evropski 
uniji,

- Se naprej nadzirati predhodne sestavine in na tem področju razviti sodelovanje med carino in policijo ter 
proizvajalci in prevozniki predhodnih sestavin, da bi tako zagotovili nadzor nad proizvodnjo predhodnih 
sestavin, prometom z njimi in nad njihovim prevozom,
krepiti mednarodno sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami ter dejavno sodelovati 
pri njihovem delu,

- zagotoviti politično in finančno podporo za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v nacionalnem programu, in 
dejavnosti, opredeljenih v njem, na lokalni, pokrajinski in državni ravni.

Srednjeročni cilji programa so:

Zagotoviti delujoč informacijski sistem na področju zbiranja, urejanja, obdelovanja in dajanja podatkov s 
področja drog,
okrepiti in razviti celovite ukrepe na področju ponudbe, uporabe in zlorabe sintetičnih drog in vzpostaviti 
program zgodnjega opozarjanja v povezavi z Europolom in EMCDDA,
spodbujati sodelovanje različnih akterjev in zlasti pospeSevati razvoj ter ohranjati partnerski odnos civilne 
družbe na vseh področjih usklajevanja in odločanja ter povečan število programov, kijih izvajajo nevladne 
organizacije na podlagi strokovne samostojnosti,
razviti ustrezno izobraževanje za strokovnjake, ki delajo na področju drog. Ob tem je pomemben cilj 
podpora raziskovalnemu delu na tem področju,
zagotoviti vrednotenje in stabilno financiranje potrjenih programov in ukrepov na področju drog ter na 
podlagi tega celovito razvijati nove programe in dograjevati že obstoječe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Pokritost celotnega območja Slovenije s programi zmanjševanja škode zaradi uživanja prepovedanih drog, 
zagotoviti, daje kar največ uživalcev prepovedanih drog vključenih v njim ustrezne programe obravnave, 
zagotoviti vame pogoje na zabavah mladih, 
zagotoviti povezovanje med zdravstvenimi in socialnimi programi, 
preprečiti izključenost uživalcev prepovedanih drog iz vsakdanjega življenja.

Prioritetne naloge na področju drog za obdobje 2004-2005:

Določitev prednostnih nalog ne pomeni odstopa od celovite obravnave problematike drog, ampak je predvsem način 
osredotočenja na najpomembnejše točke oziroma področja in s tem zagotavljanje učinkovitejše izrabe obstoječih 
virov, ki so na voljo v omejenih količinah.

1. Informacijski sistem

V okviru informacijskega sistema sta oblikovana informacijska enota pri Inštitutu za varovanje zdravje in 
dokumentacijski center pri Uradu za droge.
Pri informacijski enoti se oblikujejo medresorske delovne skupine po posameznih kazalnikih, usklajenih pri 
EMCDDA, ki so podlaga za pripravo letnih nacionalnih poročil za omenjeni evropski center.
Informacijska enota ima pregleden status in naloge ter opredeljene komunikacijske in vsebinske povezave z 
drugimi ustanovami v RS in tujini (EMCDDA, mreža Reitox).
Informacijski sistem ima razvito mrežo zbiranja in dajanja informacij.
Oblikuje se statusno pregleden in z nalogami ter pooblastili definiran dokumentacijski center pri Uradu za 
droge Vlade RS.

2. Povečanje deleža uporabnikov drog, vključenih v programe

Kratkoročni cilj je vključiti čim več uporabnikov drog v posamezne programe. Delež obravnavanih 
uporabnikov drog v zdravstvenih ustanovah, terapevtskih skupnostih in komunah ter drugih socialnih 
programih v naši državi se bo do leta 2004 povečal, zmanjšal pa se bo delež uporabnikov drog brez ustrezne 
pomoči.
Pri primarni preventivi je treba razviti temelje za pripravo in razvoj verificiranih, kakovostnih in 
vsestranskih programov za osnovne in srednje šole.

3. Podpora nevladnim organizacijam

Zagotoviti je treba partnerski odnos predstavnikov nevladnih organizacij z vladnimi organizacijami v 
okviru usklajevalnih teles pri Uradu za droge, različnih ministrstvih in Komisiji za droge.
Spodbujati je treba razvoj že obstoječih programov nevladnih organizacij.

4. Do leta 2004 je treba ovrednotiti vse programe, za katere je predvideno večletno financiranje na področju drog, 
ter na tej podlagi ovrednotiti in jasno opredeliti merila za financiranje.
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5. V sodelovanju z različnimi fakultetami in raziskovalnimi ustanovami ter posameznimi raziskovalci je treba 
vzpostaviti koordinacijski sistem za pripravo ter stalno izvajanje različnih kvalitativnih in kvantitativnih raziskav o 
vzorcih uporabe drog, trendih uporabe drog, posledicah uporabe prepovedanih drog, socialni škodi zaradi uporabe 
drog itd.

6. V zavodih za prestajanje kazni zapora je treba dopolnjevati programe obravnave in pomoči zaprtim osebam, ki 
želijo prenehati uporabljati droge.

7. Na lokalni ravni je treba nadalje razvijati model celovitega skupnostnega medsektorskega sodelovanja, da bi se 
proučilo stanje in posledično načrtovali skupni ukrepi za zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah in 
njihove ponudbe - LAS.

8. Pri preprečevanju dostopnosti drog je treba:

Povečati in izboljšati obveščevalno in analitično delo pri odkrivanju kaznivih dejanj, 
vzpostaviti strateško analitiko za prepovedane droge, 
vzpostaviti potrebne ukrepe, temelječe na analizi tveganj, za okrepitev nadzora na zunanjih mejah z 
izvajanjem kontrole blaga in prevoznih sredstev, 
ustanoviti skupne preiskovalne skupine (policija in carina) in podpisati sporazum, 
celovito obravnavati kazniva dejanja (posebej na področju ugotavljanja premoženja, finančnih preiskav in 
zasega premoženja), 
predlagati noveliranja materialne, kazenske materialne in procesne zakonodaje na področju prepovedanih 
drog.

Indikatorji in planirani rezultati bodo vpeljani z akcijskimi programi, kjer bo opredeljen nosilec programa, čas in 
potrebna finančna sredstva za izvedbo programa. Vsako leto bo na podlagi analize akcijskega programa narejena 
analiza za tekoče proračunsko obdobje s konkretnimi predlogi za prihodnost.

4333 - Komisija za droge

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komisija za droge je koordinacijsko telo, ki ga sestavljajo ministri, strokovnjaki in predstavniki pomembnih 
mednarodnih organizacij s področja drog. Sprejema strateško pomembne odločitve, ki so medsektorsko usklajene in 
zagotavljajo celostni in globalni pristop pri reševanju problematike povezane z uporabo drog v Sloveniji. 
Administrativna dela za komisijo izvaja Ministrstvo za zdravje, ki hkrati tudi skrbi za realizacijo sklepov Komisije 
za droge.

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

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o 
obravnavi uživalcev prepovedanih drog, Zakon o predhodnih sestavinah, Nacionalni program za področje drog 2003 
- 2008. Strategija EU za področje drog, Akcijski program EU za področje drog in mednarodne konvencije so temelji 
na katerih deluje komisija za droge. Temeljni koncept delovanja komisije je koordinacija aktivnosti med različnimi 
sektorji, strokami in različnimi pristopi, pri čemer izbira na najboljši način najuspešnejše pristope, ki so primerni za 
Slovenijo. Komisija je v določenem kontekstu tudi vezana na mednarodne projekte, kjer je pomemben projekt 
zbiranja in analize informacij s področja drog, ki ga v Sloveniji izvajata IVZ in MZ preko dokumentacijskega 
centra.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Komisija redno zaseda na rednih sestankih. MZ pripravlja ustrezna gradiva in omogoča vso administrativno podporo 
delovanju komisije. V okviru komisije se bo razvijal dokumentacijski center, ki zagotavlja nabor pomembnih 
podatkov, za odločanje na področju drog. Projekt EDRA, ki poteka preko EMCDDA centra v Lizboni sodi pod 
komisijo, saj ji zagotavlja ustrezne podatke s področja razvoja programov. Preko horizontalne skupine za področje 
drog Cordrogue v Bruslju pa je v neposrednem stiku z kreiranjem strategije v vrhu EU. Komisija tudi aktivno 
sodeluje pri projektih združenih narodov. Komisija lahko nameni sredstva posameznim raziskavam ali drugim 
aktivnostim, za katere se odloči, da so pomembne.

4. Planirani indikatorji

Redne seje komisije z ustreznimi zapisniki in sklepi. Za realizacijo sklepov skrbi MZ. Koordinirane aktivnosti na 
vladnem nivoju. Celovito predstavljanje Slovenije v tujini. Zagotavljanje enotnega in celovitega pristopa k reševanju 
problematike drog v Sloveniji preko mehanizma nacionalnega programa in akcijskih programov. Uravnotežena 
politika do drog. Prilagajanje politike do drog preko sklepov komisije za droge. Določene so prioritete na področju 
drog in zagotovljena so sredstva in človeški viri za izvajanje prioritet. Komisija odloča o pomembnih strateških 
odločitvah.
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4336 - Mednarodno sodelovanje na področju drog

L Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Fenomen drog je globalni družbeni pojav, zato se z njim ukvarja praktično cel svet, ki neumorno išče ustrezne 
rešitve. Slovenija je aktivno vključena v ta prizadevanja. Že do sedaj smo bili zelo aktivni v EU in Svetu Evrope. 
Sedaj se s pomočjo EU usmerjamo tudi v balkanske države, ki po prestani vojni nujno potrebujejo ustrezno pomoč 
za ureditev razmer na področju drog. Smo članica Višegrajske skupine, kjer ji letos tudi predsedujemo. Še v bodoče 
bomo navezovali intenzivne stike na področju drog s članicami Evropske unije in se aktivno udeležili vseh 
pomembnih srečanj na vladni in ekspertni ravni (Cordrogue itd.) in izvajali pridružitvene aktivnosti na področju 
drog. Aktivno bomo še naprej sodelovali pri Višegrajski skupini pri realizaciji memoranduma Višegrajske skupine. 
Aktivno bomo sodelovali z Združenimi narodi UNDCP na Dunaju. Prav tako bodo aktivnosti usmerjene v projekte 
skupine Pompidou pri Svetu Evrope, udeleževali se bomo pomembnejših seminarjev in forumov, ki bodo 
organizirani v okviru Evropske unije in Združenih narodov. Nadaljujejo pa se tudi bilateralna sodelovanja s 
posameznimi državami (Hrvaška, Italija, Madžarska, balkanske države).

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

Delovanje na tem področju opredeljuje Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, Zakon o 
preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, Zakon o predhodnih 
sestavinah, Nacionalni program za področje drog 2003 - 2008. Strategija EU za področje drog, Akcijski program 
EU za področje drog.

Z vstopom v EU postaja Slovenija tudi del politike EU na področju drog in mora kot taka tudi aktivno prispevati k 
razvoju evropske politike na področju drog, hkrati pa tudi implementirati to politiko v svojem okolju. Sodelovanje v 
Združenih narodih je utemeljeno s konvencijami, ki jih je Slovenija podpisala z ZN, iz konvencij izhajajo naloge, 
katerim se Slovenija ne more izogniti kot članica ZN. Rezultati dela z Svetom Evrope so pokazali, daje Slovenija 
pridobila veliko znanja na področju epidemiologije, zdravljenja in socialne obravnave ravno skozi te mednarodne 
integracije. Poleg tega da dobivamo znanja, lahko naši strokovnjaki in programi, ki so priznani v svetu tudi 
sodelujejo enakopravno z ostalimi programi na mednarodnem tržišču znanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena konkretnim aktivnostim, kot so skupna srečanja strokovnjakov različnih držav in medsebojni 
obiski ključnih akterjev na tem področju ter plačilo stroškov za sodelovanje na letnem srečanju UNDCP na Dunaju 
in skupnih srečanj na nivoju EU. Hkrati pa je sodelovanje v teh projektih Slovenska mednarodna obveza, ki je 
potrjena z konvencijami, mednarodnimi sporazumi. Glavni projekti so:

Koordinacija Višegrajske skupine,
izvajanje aktivnosti v okviru Pompidou skupine v okviru Sveta Evrope, 
aktivno zastopanje Slovenije na letnem srečanju ZN na Dunaju, 
aktivnosti na bilateralnem področju z Italijo, Madžarsko, Hrvaško in ostalimi balkanskimi deželami, 
aktivnosti v okviru EU preko agencije za droge v Lizboni in preko Cordrogue skupine v Bruslju.

4. Planirani indikatorji

Aktivna udeležba slovenske delegacije na letnem zasedanju UNDCP, priprava materiala in konkretnih prispevkov s 
strani slovenske delegacije. Udeležba na srečanjih ki jih bo organizirala država, ki predseduje EU in srečanja v 
okviru Pompidou skupine ter drugih mednarodnih organizacij ter združenj. Predstavitev zaključkov na Komisiji za 
droge in sprejem konkretnih zadolžitvenih sklepov za posamezna ministrstva, vladne službe in nevladni sektor. 
Izmenjava izkušenj in pridobivanje najnovejšega znanja na tem področju. Vključevanje slovenskih strokovnjakov in 
programov v mednarodne mreže in s tem bogatenje slovenskega znanja o drogah. Promocija Slovenije v tujini kot 
dežele, ki ima urejeno področje drog in obvladuje situacijo na področju drog.

4334 - Programi preventive s področja drog

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke :

Namen preventivnih dejavnosti je zmanjšati razširjenost uporabe prepovedanih drog med populacijo iz zagotavljati 
čimbolj zdravi življenjski stil in zmanjševanje posledic uporabe drog. Izvajanje preventivne dejavnosti (publikacije, 
zloženke, preventivni mesec, Forum za droge, okrogle mize, seminarji, izobraževanja). S tem želimo razvijati 
primarno preventivno delovanje s ciljem zmanjšanja števila odvisnih od drog in zmanjševanja škodljivih posledic 
uporabe drog. Vzporedno bodo potekale dejavnosti tudi z lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). LAS so eden od 
pomembnih preventivnih projektov na področju drog. Tuje zajeto tudi financiranje Združenja nevladnih organizacij, 
za kar smo z Zakonom o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog 
zadolženi. Skladno s strategijo razvijamo tudi dokumentacijski center, ki zbira pomembne podatke za področje 
drog, pripravlja ustrezne analize in skrbi za povezavo med podobnimi programi v tujini. Dokumentacijski center 
skrbi za hranjenje strokovne in druge literature ter dokumente, ki so pomembni za področje.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišče za postavko je Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, Zakon o preprečevanju uporabe 
prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, Zakon o predhodnih sestavinah, Nacionalni 
program za področje drog 2003 - 2008. Strategija EU za področje drog, Akcijski program EU za področje drog. 
Preventivne aktivnosti temeljijo na znanstvenih dognanjih, da lahko z preventivnimi aktivnostmi zelo zmanjšamo 
uporabo drog med mladostniki in tudi znižamo stroške, ki jih ima država zaradi sanacije škode, ki jo povzroča 
uporaba prepovedanih drog. Raziskave, ki so bile narejene v Sloveniji in primerjalne študije s tujino, kažejo na to, 
da je naša mladina bistveno manj seznanjena z učinki drog, kot mladi v EU, zato želimo s projekti zvečati 
poznavanje drog in zmanjšati število novih uporabnikov drog. Skušali bomo narediti skupni pregled sredstev iz 
proračuna za področje preventivnih programov in sprejeti skupni dogovor na vladi za racionalnejše koriščenje 
sredstev.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o preprečevanju uporabe prepovedanih drogi in o obravnavi prepovedanih drog zagotavlja MZ 
sredstva za izvajanje aktivnosti Zveze nevladnih organizacij. Lokalne akcijske skupine v Lokalnih skupinah izvajajo 
lokalne preventivne programe in hkrati zagotavljajo koordinacijo aktivnosti na področju drog v lokalni skupnosti.

V preteklih letih se je pokazala velika potreba po različnih preventivnih materialih in ob tem tudi organizaciji 
preventivnega meseca na področju drog, ki predstavlja tudi promocijo življenja brez drog in hkrati tudi omogoči 
predstavitev različnih programov na področju drog. Pokazala seje tudi velika potreba po preventivnih programih v 
šoli in evalvaciji le teh zato načrtujemo razvoj evalvacij preventivnih programov, da zagotovimo racionalnejšo 
porabo proračunskih sredstev. Pri preventivnem delu se poslužujemo novih metod, kot so CD in spletne strani, ki so 
še posebej privlačne za mlade. Vključujemo tudi SMS sporočila preko Mobilnih telefonov, ki so zadnji hit mode 
med mladimi-

4. Planirani indikatorji

Z aktivnostmi, ki jih bo izvajal MZ bomo dosegli večjo osveščenost mladih o nevarnostih drog in večje poznavanje 
drog s strani staršev. Zmanjšali bomo možnosti za škodljivo rabo drog in zmanjšali škodo, ki jo droge povzročajo 
nacionalni ekonomiji. Zaradi preventivnih aktivnosti se bo epidemija predčasno stabilizirala in zmanjšala stroške, ki 
bi sicer nastali brez preventivnih aktivnosti. Preventivne aktivnosti tudi zmanjšujejo stigmatizacijo uporabnikov 
drog in olajšajo aktivnosti programom, ki so namenjeni ukrepom zdravljenja in socialne rehabilitacije. Zaradi redne 
evalvacije preventivnih programov, in vzpostavitev večje preglednosti proračunskih sredstev za to področje 
pričakujemo racionalnejšo porabo proračunskih sredstev.

4339 - Programi zmanjševanja tveganj in škode zaradi uporabe drog

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S programi zmanjševanja tveganj in škode zaradi uporabe drog se zmanjša oziroma prepreči prenos nalezljivih 
bolezni, prepreči se nastanek socialne škode zaradi uporabe drog in s tem nadaljnje slabšanje zdravstvenega in 
socialnega stanja oseb, ki uporabljajo droge. Dejstvo je, da osebe, ki uporabljajo droge, vstopajo v različne 
zahtevnejše programe pomoči šele pozneje, ko konkretno pomoč (zdravstvene, socialne in druge težave) tudi 

. potrebujejo. Programi zmanjševanja škode nimajo za temeljni cilj doseči abstinenco, ampak zagotoviti manj tvegano 
uporabo drog, zmanjšati možnost okužbe z različnimi virusi (HIV, Hepatitis) in s tem zagotoviti socialno 
vključenost uporabnikov drog ter njihovo sodelovanje.

V programih zmanjševanja škode, ki jih imenujemo tudi nizkopražni programi se izvajajo različne 
dejavnosti:
Obveščanje in izobraževanje uporabnikov drog o nevarnostih pri uporabi drog, 
svetovanje v zvezi z varnejšo uporabe drog, 
vrstniška pomoč, 
izmenjava igel, 
terensko delo, 
vame sobe, 
dnevni centri,

- zavetišča za brezdomne uporabnike drog.

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

Podlaga za izvajanje programa zmanjševanja tveganj in škode zaradi uporabe drog je opredeljena v Zakonu o 
preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog ter v Nacionalnem programu 
na področju drog.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se bodo sofinancirali naslednji projekti:
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Projekti zmanjševanja škode zaradi uživanja drog in sicer predvsem aktivnosti, ki se nanašajo na 
preprečevanje prenosa nalezljivih bolezni na celotnem območju Slovenije, 
projekti terenskega dela,
projekti, ki zmanjšujejo škodo zaradi uporabe sintetičnih drog ter zagotavljajo varnejše pogoje na plesnih 
zabavah mladih, .........
projekt vame sobe,
sofinanciranje raziskav, ki so potrebne za načrtovanje aktivnosti ministrstva na področju zmanjševanja 
škode zaradi uživanja drog,
sofinanciranje izobraževalnih aktivnosti s področja zmanjševanja škode zaradi uživanja drog.

4. Planirani indikatorji

- Pokritost celotnega območja Slovenije s programi zmanjševanja škode zaradi uživanja prepovedanih drog, 
krajšati čas od začetka uživanja drog do prvega stika s strokovnim terenskim delavcem,
varnejši pogoji na zabavah mladih, 
večja povezanost med zdravstvenimi in socialnimi programi,

- manjša izključenost uživalcev prepovedanih drog iz vsakdanjega življenja,
ohranjanje oziroma znižanje števila okuženih s HIV in hepatitisom B in C ter smrtnih primerov zaradi 
prevelikih odmerkov.

4335 - Študije in ekspertize s področja drog

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Področje drog je izrazito aktivno se razvijajoče področje, zato je potrebno na tem področju intenzivno slediti 
novostim, pri tem je nujno potrebno izvajati vsaj osnovne študije in ekspertize, ki nam pokažejo, kje smo in 
pomanjkljivosti in pozitivne strani strategije, ki smo jo sprejeli v Sloveniji. Brez evalvacij strategije in programov, 
ni mogoče uspešno voditi tega področja, še posebno zato, ker je izrazito interdisciplinarno in že zaradi tega večkrat 
zaradi različnih pogledov in pristopov sporno.

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

Za ustrezno sledenje realizaciji strategije na področju drog je nujno potrebno ustrezno evalvirati strategijo ih akcijski 
načrt za področje drog.

Vrednotenje programov je ena najpomembnejših dejavnosti, s katerimi preverjamo izvajanje le-teh. Za oblikovanje 
sprotne in celovite baze podatkov, ki bodo skupaj z informacijsko enoto dajale tudi strokovno-informacijske podlage 
za spremljanje učinkovitosti ukrepov iz nacionalnega programa, je potrebno:

Finančno podpreti permanentne študije v okviru delovanja informacijskega središča,
finančno podpreti raziskave samostojnih raziskovalcev ter raziskovalcev na inštitutih in univerzah, 
izdelati pregled vseh raziskovalnih del na tem področju.
smiselno uporabiti izsledke raziskav pri razvoju ukrepov za preprečevanje, zdravljenje, socialno obravnavo 
in zmanjševanje ponudbe drog.

Znano je, da so dobre študije pomemben varčevalni ukrep, saj država vlaga svoja sredstva tja, kjer je resnično 
potrebno, zato ima tudi uspeh in izkoristek sredstev je velik.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bomo koristili sredstva za študije in ekspertize, ki nam bodo pomagale ovrednotiti 
nacionalno politiko na področju drog in hkrati ustreznost financiranja posameznih programov z vidika učinkovitosti. 
Za tovrstne študije smo se odločali že sedaj, kadar smo bili v strokovnih dilemah, ali katerega od področij nismo 
dovolj natančno poznali, da bi ustrezno ukrepali.

4. Planirani indikatorji

Slovenija bo imela večjo preglednost nad izvajanjem aktivnosti na področju drog in večjo preglednost, kaj deluje in 
kaj ne, kar pomeni tudi racionalnejšo porabo proračunskih sredstev in za manj denarja več efekta. Imeli bomo 
pomembne študije, ki bodo usmerjale razvoj tega področja. Vzpostavili bomo filozofijo dobre prakse in potrebe po 
sistematičnem in vztrajnem strokovnem spremljanju področja drog in sprejemanja odločitev na podlagi znanstveno 
dokazljivih dejstev.

17072701 - Zbiranje krvi in organov za presajanje

I. Opis podprograma

Zagotavljanje zadostne količine zdrave krvi za potrebe v Republiki Sloveniji in okrepitev delovanja v okviru 
Slovenija Transplant za pridobitev in presaditev zadostnega števila delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
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2. Pravne podlage

Zakonske podlage:

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Zakon o preskrbi s krvjo

- Zakon o Rdečem križu
Zakon o presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Spodbujanje, vzdrževanje in širitev sistema krvodajalstva in darovanja delov človeškega telesa zaradi 
zdravljenja, 
načrtovanje odvzemov skladno s potrebami zdravstva in racionalizacija uporabe krvi 
zagotavljanje sredstev za delovanje Sveta za preskrbo s krvjo, 
zagotovitev sredstev za izvajanje organiziranja krvodajalstva Rdečemu križu Slovenije, 
izobraževanje krvodajalcev in promocijska aktivnost.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotoviti zadostno število krvodajalcev, 
delovanje javnega zavoda Slovenija - Transplant, 
okrepiti transplantacijsko dejavnost v bolnišnicah.

5524 - Transplantacijska dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja je Republika Slovenija ustanovila Zavod 
RS za presaditev organov in tkiv - Slovenija Transplant. V skladu z zakonom bo ministrstvo v okviru postavke 5524 
- Transplantacijska dejavnost zagotovilo sredstva za delovanje zavoda, 24 umo pripravljenost ekip v bolnišnicah in 
druge stroške redne dejavnosti.

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

delovanje Slovenija - Transplant
okrepiti transplantacijsko dejavnost v bolnišnicah

3. Planirani indikatorji

Število donatorjev organov.

7086 - Zbiranje krvi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z določilom 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakona o preskrbi s 
krvjo in Zakona o Rdečem križu bo ministrstvo v okviru proračunske postavke 7086 - Zbiranje krvi zagotavljalo 
financiranje aktivnosti za spodbujanje krvodajalstva med prebivalstvom in organiziranje krvodajalskih akcij na 
območju Republike Slovenije ter pokrivanje priznanih stroškov na krvodajalca, povezanih z odvzemom krvi. Na 
podlagi Zakona o preskrbi s krvjo bo Ministrstvo za zdravje zagotovilo sredstva in podporo za delovanje Sveta za 
preskrbo s krvjo. Ministrstvo za zdravje bo organiziralo promocijske aktivnosti.

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

Za izvajanje programa zbiranja krvi so pomembni kazalci: število donatorjev, število odvzemov, opravljeno 
izobraževanje donatorjev in administrativna opravila v zvezi z organizacijo odvzemov.

Svet za preskrbo s krvjo, krvnimi preparati in zdravili iz krvi bo opravljal svoje delo v obliki rednih sestankov in z 
izdelavo dokumentov skladno z nalogami, predpisanimi z zakonom.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke bo pripravljen program preskrbe s krvjo za leto 2005 in program dela Rdečega križa za leto 
2005, ki bosta predložena Vladi RS.

4. Planirani indikatorji

Planirani indikatorji so:
Število krvodajalcev,

- število odvzemov krvi,
- število usposabljanj za organizatorje krvodajalskih akcij,

■ - gradivo za promocijo dajanja krvi,
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administrativni stroški v zvezi z organizacijo, 
sejnine Sveta za preskrbo s krvjo, 
nagrade v zvezi s pripravo strokovnih gradiv.

17072702 - Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Osnovna strategija in usmeritev Nacionalnega programa zdravstvenega varstva RS - Zdravje za vse do leta 2004 je 
dvig kakovosti zdravja prebivalstva. V okviru podprograma Nujno zdravstveno varstvo se financirajo ali 
sofinancirajo programi in storitve zdravstvenega varstva za nekatere posebej ogrožene skupine državljanov in 
nezavarovanih oseb na področju RS.

2. Pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
13. alinea 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
14. alinea 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Eden od temeljnih družbenih ciljev Republike Slovenije, zapisan v Nacionalnem programu zdravstvenega varstva je 
ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalcev. Cilj podprograma je zmanjševanje razlik v možnostih za 
zdravje nekaterih posebej ogroženih skupin prebivalstva.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotovitev dolgoročnega izvajanja posameznih programov in zagotavljanje boljšega zdravstveno varstvo 
za nekatere ogrožene skupine prebivalstva, 
izvajanje projekta nujne medicinske pomoči.

6856 - Nujna medicinska pomoč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje Projekta nujne medicinske pomoči poteka na podlagi veljavnega Pravilnika o nujni medicinski pomoči. V 
skladu s tem pravilnikom je MZ zadolženo za dispečerstvo, usposabljanje in nadzor ekip nujne medicinske pomoči. 
Program usposabljanj in nadzora enot bo razšitjen na vse enote NMP, poudarek bo predvsem na usposabljanju 
dispečetjev za nujno medicinsko pomoč.

Nadaljevala se bosta pilotska projekta NMP s helikopteijem in motorjem. Usposobili bomo inštruktorje za izvajanje 
izobraževanja na področju Nuje medicinske pomoči in izvedli usposabljanja, ki bodo potekala 2x mesečno.

Organizirano bo redno mesečno srečanje vseh predstojnikov enot NMP in usklajevanje dela ter uvajanje kvalitete na 
tem področju.

Sredstva se bodo uporabila za: ,

Financiranje stroškov priprave predpisov, 
financiranje nadzora nad delovanjem ekip NMP, 
pripravo in izvedbo programov uposabljanja, 
izdelavo različnih podprojektov in njihova izvedba, 
zagotovitev ustrezne opremeljenosti za usposabljanje.

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

Za oblikovanje programov nujne medicinske pomoči so odločilni indikatoiji izboljšanja kvalitete življenja po 
srčnem zastoju, nesrečah v prometu in drugih stanjih, ki kažejo da pravočasna in pravilna pomoč pomeni bistveno 
povišano možnost preživetja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru nujne medicinske pomoči potekajo:

Pilotski projekt NMP s helikopterjem, 
pilotski projekt NMP z motoijem, 
usposabljanje zdravstvenega kadra za delo v NMP, 
dispečerstvo, 
projekt koordinacije nenujnih prevozov, 
urgentni oddelek bolnišnice.
zagotavljanje opreme za usposabljanje zdravstvenega kadra
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informacijska podpora službe NMP (zbiranje podatkov, komunikacije z enotami NMP, itd..)

4. Planirani indikatorji

Podatki o delu enot NMP,
podatki iz opravljenih nadzorov ( delo in organizacija),
podatki o opravljenih prevozih,
analiza podatkov preživetje po srčnem zastoju, 
dosegljivost zdravstvenih zavodov ( enot NMP) preko elektronskih medijev, 
podatki o opravljenem usposabljanju zdravstvenih delavcev, 
podatki o izvajanju koordinacije reševalnih prevozov.

7122 - Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 14. alinee 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ministrstvo iz 
proračunske postavke 7122 - Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb poravnava račune za storitve nujnega 
zdravstvenega varstva v primerih, ko zdravstveni zavodi in drugi izvajalci javnih služb niso mogli pridobiti plačila 
od oseb, ki so nezavarovane oz. so iz držav s katerimi RS še nima sklenjenih konvencij. Števila opravljenih storitev 

ni mogoče natančno planirati, saj je v zadnjem obdobju prišlo do velikega porasta oseb iz bivših jugoslovanskih 
republik brez statusa begunca in drugih prebežnikov z vzhoda, ki so deležni nujnih zdravstvenih storitev v Republiki 
Sloveniji.

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

Na podlagi večletnega spremljanja števila nudenja nujnega zdravstvenega varstva za osebe brez urejenega 
zdravstvenega zavarovanja (tujci, prosilci za azil, osebe brez stalnega bivališča in državljanstva) se ocenjujejo 
potrebna lema sredstva za ta namen

3. Planirani indikatorji

Upravičenost porabe sredstev se spremlja s strokovnim pregledovanjem zdravstvene dokumentacije, dokumentacije, 
iz katere je razviden status osebe, ki so ji nudene nujne zdravstvene storitve v skladu z Navodilom za izvajanje 
zdravstvenega varstva oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja, ki gaje izdal minister za zdravje aprila 2002

7121 - Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s 13. alineo 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotavlja RS plačilo 
storitev za osebe, ki jim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v 
zdravstvenem zavodu. Ministrstvo iz sredstev proračunske postavke 7121 - Plačilo obveznega psihiatričnega 
zdravljenja poravnava izstavljene račune za opravljene zdravstvene storitve za osebe napotene na zdravljenje na 
podlagi sodnih odločb.

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

Predlog pravic porabe temelji na dokaj stalnem številu oseb, napotenih na psihiatrično zdravljenje na podlagi sodnih 
odločb. Računi kot enoto obračuna navajajo bolniško oskrbni dan. Znesek bolniško oskrbnega dne se dobi tako, da 
se cena primera v bolnišnici deli s povprečno ležalno dobo v psihiatriji, tj. 47 dni.

3. Planirani indikatorji

Upravičenost do plačila tovrstnega zdravljenja se preveija na podlagi sodnih odločb, s katerimi so te osebe napotene 
na obvezno psihiatrično zdravljenje.

7894 - Programi duševnega zdravja in preprečevanja zasvojenosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Duševno zdravje je preplet temperamenta, vedenjskih vzorcev in duševnih motenj, prisotnih ali odsotnih, različnih 
intenzitet in tipov, ki se skozi čas spreminja. Skrb za duševno zdravje, krepitev duševnega zdravja in preprečevanje 
razvoja duševnih motenj je potrebno razvijati sprotno in nenehno. Organiziranost in vsebina duševnega zdravja in 
zadovoljstva med osebami z duševno motnjo in njihovimi svojci so vzajemno povezani dejavniki. Na področju 
duševnega zdravja se bodo izvajale dejavnosti skupnostnega pristopa v psihiatriji, ki odpuščeno osebo z duševno 
motnjo pospremi od psihiatričnih bolnišnic do ambulantnega psihiatričnega zdravljenja.

Obravnava uporabnikov drog mora biti celovita, nenehna ter dostopna, zato mora biti zagotovljeno sodelovanje med 
izvajalci različnih programov zdravljenja, psihosocialne obravnave in rehabilitacije. Dejavnosti, ki se izvajajo v 
okviru obravnave uporabnikov drog potekajo v zdravstvenih, socialnih ali nevladnih organizacijah.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Podlaga za izvajanje programov duševnega zdravja in programov obravnave uporabnikov drog je opredeljena v 
Zakonu o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, Nacionalnem 
programu na področju drog, Nacionalnem programu zdravstvenega varstva - "Zdravje za vse do leta 2004", Zakonu 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Zakonu o zdravstveni dejavnosti

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se bodo izvajali naslednji projekti:

Priprava zakonodaje na področju duševnega zdravja,
priprava nacionalnega programa na področju duševnega zdravja, 
razvijanje in uvajanje novih programov na področju duševnega zdravja in obravnave uporabnikov drog, 
raziskave, ki so potrebne za načrtovanje aktivnosti ministrstva na področju duševnega zdravja in obravnave 
uporabnikov drog, 
projekti nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja in obravnave uporabnikov drog, 
evalvacija obstoječih programov na področju duševnega zdravja in obravnave uporabnikov drog, 
financiranje dejavnosti koordinacije centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih 
drog ter komisije za nadzor nad delom centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih 
drog,

- projekti izobraževanja na področju duševnega zdravja in obravnave.

4. Planirani indikatorji

Mreža modernega in učinkovitega duševnega zdravstvenega varstva, ki bo delovala: lokalno, .globalno, 
kontinuirano, fleksibilno ter upoštevaje človekove pravice,
mreža učinkovitega obravnavanja uporabnikov drog, ki bo omogočala, da bo čim več uporabnikov drog 
vključenih v primerne programe obravnave, kar pa bo povzročilo zmanjšanje kriminalnih dejanj povezanih 
z zlorabo drog.

8470 - Zdravstvena oskrba prireditve državnega pomena

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstvena oskrba prireditev v skladu z odločitvami vlade.

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

Izvajanje zdravstvene oskrbe državnih prireditev (število prireditev, trajanje prireditev, število in izobrazba 
medicinskega osebja).

17072703 - Zdravstvo na demografsko ogroženih območjih

1. Opis podprograma

V skladu s prednostnimi cilji Nacionalnega programa zdravstvenega varstva RS - Zdravje za vse do leta 2004 bo 
ministrstvo zmanjševalo razlike v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem stanju prebivalstva. V tem okviru je skrbi 
za zdravstveno varstvo prebivalstva na demografsko ogroženih območjih namenjena še posebna pozornost.

2. Pravne podlage

7. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zmanjševanje razlik v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem stanju prebivalstva na demografsko ogroženih 
območjih.

7184 - Zdravstvo - demografsko ogrožena območja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke 7184 - Zdravstvo - demografsko ogrožena območja zagotavlja Ministrstvo za zdravje dopolnilna 
sredstva za vzdrževanje dežurne in reševalne službe. Na osnovi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ter 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ministrstvo na podlagi sprejetih kriterijev 
namenja sredstva za tista območja, kjer je zagotavljanje zdravstvenega varstva še posebej zahtevno in drago.

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

Z zagotovitvijo dopolnilnih sredstev omogočiti enakomernejšo dostopnost prebivalcev do zdravstvenih storitev in 
večjo stopnjo izenačenosti državljanov
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17072704 - Sekundariji in pripravniki

1. Opis podprograma

Zagotavljanje zadostnega števila ustrezno usposobljenih kadrov za delovanje v mreži javne zdravstvene službe. 
Naloga ministrstva je zagotoviti pogoje za izvedbo usposabljanja zdravnikov v obdobju sekundarijata, kot tudi 
pripravnikov zobozdravnikov in zaposlenih v zdravstveni negi ter drugih zdravstvenih delavcev po kolektivni 
pogodbi za potrebe delovanja mreže javne zdravstvene službe.

2. Pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS, št 9/92,37/95, 8/96), 
Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS, št. 90/99), 
Pravilnik o vsebini in poteku sekundariata (Ur.LRS, št. 83/97), 
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št 
18/94),
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike (Ur.LRS, št 14/94,15/94, 22/96,23/96), 
Zakon o zdravniški službi (Ur.LRS, št 98/99),
Pravilnik o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zobozdravnikov (Ur.LRS, št. 61/01),
Pravilnik o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in 
zobozdravnikov (Ur.LRS,št. 60/01)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih 
poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov (Ur.LRS, št.59/03),
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zaposlovanju in financiranju pripravnikov 
zobozdravnikov (Ur.l.RS, št.59/03).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotavljanje zadostnega števila ustrezno usposobljenih kadrov za delovanje v mreži javne zdravstvene službe

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Cilj Ministrstva za zdravje je zagotoviti pogoje za izvedbo usposabljanja zdravnikov v obdobju sekundarijata, kot 
tudi pripravnikov zobozdravnikov in zaposlenih v zdravstveni negi ter drugih zdravstvenih delavcev po kolektivni 
pogodbi za potrebe delovanja mreže javne zdravstvene službe.

1452 - Pripravniki - zobozdravniki

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na zakonskih podlagah temelji finančno ovrednoten program, ki zajema tudi proračunsko postavko 1452 - 
Pripravniki - zobozdravniki na osnovi katerega Ministrstvo za zdravje refundira plače, prispevke za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter stroške dela.

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

V letu 1999 je bilo z Zakonom o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o zdravniški službi 
določeno, da zdravstveni zavod sprejme na usposabljanje pripravnike zobozdravnike, kjer čas pripravništva traja eno 
leto. V letu 2005 bo Ministrstvo za zdravje v okviru proračunske postavke 1452 - Pripravniki zobozdravniki 
refundiralo plače pripravnikov-zobozdravnikov v skladu s Pravilnikom o zaposlovanju in financiranju pripravnikov 
zobozdravnikov. Na osnovi plana zaposlovanja pripravnikov zobozdravnikov se predvideva v letu 2005 povprečno 
40 zobozdravnikov.

3. Planirani indikatorji

zagotoviti pogoje za usposabljanje pripravnikov zobozdravnikov

1453 - Pripravniki ostali poklici

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na zakonskih podlagah temelji finančno ovrednoten program, ki zajema tudi proračunsko postavko 1453 - 
pripravniki ostali poklici, na osnovi katerega Ministrstvo za zdravje refundira plače, prispevke za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter stroške dela.

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

V letu 1999 je bilo z Zakonom o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti določeno, da zdravstveni zavod sprejme 
na usposabljanje tudi pripravnike zaposlene v zdravstveni negi in druge zdravstvene delavce po kolektivni pogodbi, 
če ima z normativi predvidena prosta delovna mesta. Za poklice z visoko izobrazbo traja pripravništvo eno leto, za 
diplomirane medicinske sestre devet mesecev, za srednjo izobrazbo šest mesecev. V skladu s Pravilnikom o 
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zaposlovanju in financiranju ostalih zdravstvenih poklicev bo Ministrstvo za zdravje v letu 2005 refundiralo plače, 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje ter ostale stroške dela v okviru 
sprejetih proračunskih sredstev.

3. Planirani indikatorji

Zagotoviti pogoje za usposabljanje pripravnikov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih delavcev.

1292 - Sekundariji

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na zakonskih podlagah temelji finančno ovrednoten program, ki zajema tudi proračunsko postavko 1292 - 
Sekundariji, na osnovi katerega Ministrstvo za zdravje refundira plače, prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter stroške dela.

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

Zdravniki sekundariji opravljajo obvezen dvoletni sekundariat in so jih javni zdravstveni zavodi dolžni sprejeti na 
usposabljanje ne glede na to, če že imajo zasedena vsa z normativi predvidena delovna mesta. Povprečno lemo 
opravlja sekundariat 225 zdravnikov.

3. Planirani indikatorji

zagotoviti pogoje za usposabljanje zdravnikov sekundarijev.

17072707 - Programi pomoči za bolnike invalide in bolnike z dolgotrajnimi boleznimi

1. Opis podprograma

Gre za spremljanje socialnega položaja bolnikov in predlaganje sistemskih ukrepov za izboljšanje zdravstvenega in 
socialnega položaja, vzpodbujanje zdravstvenih in drugih organizacij za celostno in ustrezno obravnavanje bolnikov, 
izvajanje programov mednarodnega sodelovanja s področja podprograma, strokovno pomoč invalidskim in 
humanitarnim organizacijam pri pripravi in realizaciji njihovih programov, strokovno administrativne naloge za 
Svet za duševno zdravje in Nacionalno delovno skupino za uvajanje mednarodne klasifikacije ICF in za 
koordinacijo vladnih politik za področje invalidov, bolnikov invalidov in bolnikov z dolgotrajnimi boleznimi.

2. Pravne podlage

Zakon o ratifikaciji delnega sporazuma na socialnem področju in javnem zdravstvu,
Sklep o ustanovitvi Sveta za duševno zdravje pri Vladi RS,
Sklep o ustanovitvi in imenovanju članov Nacionalne delovne skupine za uvajanje mednarodne klasifikacije 
okvar, prizadetosti in oviranosti pri Vladi RS (nov naziv klasifikacije Mednarodna klasifikacija 
funkcioniranja, invalidnosti in zdravja - ICF).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zmanjševanje razlik, izenačevanje možnosti bolnikom za dvig kvalitete življenja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Evalvacija stanja in priprava strokovnih podlag za oblikovanje politike družbene skrbi za izenačevanje možnosti 
bolnikom, uvajanje mednarodne klasifikacije, delovanje Sveta za duševno zdravje in Sveta za kronične bolnike, 
izvajanje programov mednarodnega sodelovanja iz področja podprograma.

4332 - Sklad za inovacije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke se financira delovanje Sklada za usposabljanja, življenja in dela invalidov.

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

Novi pristopi in inovacije za dvig kvalitete življenja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Iz postavke se financira delovanje strokovne komisije za ocenjevanje inovacij in podelitev nagrade najboljšim 
inovacijam.

4. Planirani indikatorji

Dvig kakovosti življenja invalidnim osebam.
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4331 - Strokovne skupine in posebni programi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se bo financirala dejavnost Sveta za duševno zdravje, Nacionalne delovne skupine za uvajanje 
IGF, Sveta za kronične bolnike, sodelovanje v mednarodnih programih iz področja podprograma in evalvacija 
obstoječih programov za bolnike invalide in bolnike z dolgotrajnimi obolenji.

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

Demografski kazalci in razvoj medicinske stroke kažejo na povečan trend rasti kroničnih bolnikov, ki brez ustrezne 
obravnave vodijo v invalidnost in padec kvalitete življenja, zato na podlagi evalvacije stanja pripraviti strokovne 
podlage za oblikovanje družbene skrbi za izenačevanje možnosti bolnikov invalidov in bolnikov z dolgotrajnimi 
boleznimi.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Koordinacija med Vlado RS, strokovnimi institucijami in civilno sfero na področju duševnega zdravja in kroničnih 
bolnikov se zagotavlja preko Svetov, ki jih je ustanovila Vlada RS. Za uvajanje mednarodne klasifikacije ICF je 
Vlada ustanovila nacionalno delovno skupino,ki je sestavljena iz predstavljena iz predstavnikov Ministrstev, 
strokovnih institucij in pa posameznih strokovnjakov, predstavnikov invalidov in bolnikov.

Vključevanje v programe mednarodnih organizacij omogoča prenos znanj in izkušenj s področja dela podprograma 
in sodelovanja pri oblikovanju skupne evropske politike.

Preko projekta Lastovka se izvaja program ozaveščanja o invalidnostih.

4. Planirani indikatorji

Redno delovanje Sveta za duševno zdravje, Sveta za kronične bolnike, uvajanje ICF na različna področja 
zakonodaje.

17012701 - Urejanje sistema zdravstva

1. Opis podprograma

Cilj poslanstva Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije je varovanje zdravja kot javnega interesa. Svoje 
poslanstvo opravlja Zdravstveni inšpektorat RS v okviru pristojnosti, določenih z Zakonom o zdravstveni inšpekciji: 

Z inšpekcijskim nadzorom nad živili in snovmi, ki prihajajo z njimi v stik, pitno vodo in njenimi viri, 
objekti in napravami za zagotavljanje javne vodooskrbe, mineralnimi, kopalnimi vodami, igračami, 
kozmetičnimi izdelki, tobačnimi izdelki, omejevanjem porabe alkohola, splošno varnostjo proizvodov, 
nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami, sanitarno zdravstvenimi pogoji v javnih zdravstvenih 
zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, kopališčih, v dejavnostih na 
področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, nad 
osebami, prevoznimi sredstvi in blagom na državni meji,
ter preventivnim nadzorom nad graditvijo objektov in urejanjem prostora, v okviru katerega izdaja 
Zdravstveni inšpektorat smernice za načrtovanje in mnenja k prostorskim aktom ter projektne pogoje in 
soglasja k projektnim rešitvam za objekte s področij, ki so pod nadzorom inšpektorata in sicer glede 
vprašanj, glede katerih so ti objekti oziroma dejavnosti v njih pod nadzor Zdravstvenega inšpektorata.

Skladno z določbami Uredbe o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi, s pristojnostmi na 
področju varnosti hrane oziroma živil, pri vključevanju v proces analize tveganja, opravlja Zdravstveni inšpektorat 
tudi naloge nacionalne kontaktne točke, preko katere se Slovenija vključuje v EU sistem hitrega obveščanja za živila 
in krmo, ki služi prenosu informacij o problematiki na področju varnosti hrane oziroma živil in omogoča hitro in 
učinkovito informiranje in ukrepanje pristojnih organov.

2. Pravne podlage

Pristojnosti in naloge Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije so določene z zakonom o zdravstveni 
inšpekciji, v katerem so določena področja, na katerih zdravstveni inšpektoiji opravljajo inšpekcijski nadzor. ZIRS 
opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem naslednjih zakonov: zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter 
snovi, ki prihajajo v stik z živili, zakon o nalezljivih boleznih, zakon o kozmetičnih proizvodih, zakon o tehničnih 
zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti, zakon o splošni varnosti proizvodov, zakon o varstvu pred 
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utopitvami, zakon o vodah, zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in naravnih zdraviliščih, zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih izdelkov in zakon o omejevanju porabe alkohola.Inšpektorat izvršuje tudi nadzor nad izvajanjem 
93 podzakonskih predpisov, ki so izdani na podlagi zgoraj navedenih zakonov.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni cilj delovanja Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije je preprečevanje kršitev zakonskih in drugih 
predpisov, katerih nadzor je v pristojnosti zdravstvenih inšpektorjev ter opravljanje nalog in opravil s ciljem 
preventivnega ukrepanja na področjih, na katerih se izvaja zdravstveno inšpekcijski nadzor.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Plan za leto 2005, ki temelji na obstoječi kategorizaciji objektov ter na povprečju iz preteklih treh let, predvideva, 
da bo ZIRS skupaj opravil 30.000 inšpekcijskih pregledov.

Za leto 2005 je predvideno, da bodo zdravstveni inšpektorji na mejnih prehodih skupaj obravnavali okrog 250.000 
vlog za uvoz različnih vrst blaga.

V okviru preventivnega nadzora s področja graditve objektov in urejanja prostora je predvideno, da bo Zdravstveni 
inšpektorat v letu 2005 skupaj izdal okrog 9.000 aktov - smernic za načrtovanje, mnenj k prostorskim aktom ter 
projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam.

Za nacionalno kontaktno točko v sistemu RASFF je za leto 2005 predvidena obravnava oziroma reševanje 3000 
notifikacij.

5993 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje nalog, ciljev in poslanstva Zdravstvenega inšpektorata RS zaposlenih 170 javnih uslužbencev, za katere 
je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo stroškov dela in drugih osebnih prejemkov, prispevkov delodajalca in 
davka na izplačane plače v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi akti..

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

Predlog pravic porabe je pripravljen v skladu z danimi izhodišče za pripravo proračuna za leto 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu stroškov dela, ki so povezani z realizacijo projektov 
oziroma nalog inšpektorata kot celote.

4530 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 4530 - materialni stroški so sredstva namenjena zagotavljanju pogojev za delo 
javnih uslužbencev, to je plačilu obratovalnih stroškov za pisarniške prostore, plačilu najemnin, plačilu stroškov za 
registracijo, zavarovanje in vzdrževanje službenih avtomobilov, plačilu stroškov, povezanih s službenimi potovanji 
v domovini in v tujini, plačilu stroškov za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter plačilu drugih stroškov.V 
inšpektoratu si prizadevamo za transparentno delovanje, s posebnim poudarkom na izvajanju določil zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja.

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

Predlogi pravic porabe na proračunski postavki 4530 - materialni stroški so izračunani na podlagi ocene porabe 
sredstev v ta namen v letu 2004. V inšpektoratu se bomo še vnaprej prizadevali za gospodaren in racionalen odnos 
do porabe sredstev, zagotovljenih za plačilo materialnih stroškov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 bomo izvajali aktivnosti na področju zagotavljanja sistema kakovosti pri delovanju inšpektorata in na 
področju izvajanja obveznega kontinuiranega izobraževanja in usposabljanja inšpektorjev, ki je pogojeno tudi z 
novimi nalogami, povezanimi s prevzemom pravnega reda ter standardov in praks nadzora Evropske unije. Poleg 
upravnih nalog, za katere izvajanje je inšpektorat ustanovljen, se v organu izvajajo tudi tako imenovane 
spremljajoče naloge, ki so glede na sprejeto novo sistemsko zakonodajo, zelo zahtevne in obsežne pri vzpostavljanju 
novega uslužbenskega sistema.

4. Planirani indikatorji

V letu 2005 bodo zdravstveni inšpektorji opravili 30.000 inšpekcijskih pregledov. Zdravstveni inšpektorat RS kot 
nacionalna kontaktna točka v sistemu RASFF v EU pa naj bi obravnaval okrog 1000 primerov notifikacij.
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2915 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje osnovne in spremljajočih dejavnosti inšpektorata smo v okviru podprograma 17012701 predvideli 
proračunsko postavko 2915 - Investicije in investicijsko vzdrževanje. Sredstva, zagotovljena na tej postavki, so 
namenjena za nakup pisarniškega pohištva, ki gaje potrebno zamenjati zaradi uničenosti oziroma dotrajanosti.

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

Izhodišče za določitev obsega sredstev na tej proračunski postavki je ocena realizacije v letu 2004, planirana 
povprečna letna stopnja inflacije in ugotovljene potrebe po zamenjavi oziroma nakupu potrebne opreme.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirani odhodki na podkontu 420200 - nakup pisarniškega pohištva.

4. Planirani indikatorji

Nakup planiranih osnovnih sredstev je nujen zaradi zagotovitve ustreznih osnovnih pogojev za delo oziroma 
opravljanje nalog inšpektorata. Kvantitativnih kazalcev uspešnosti posameznih odhodkov ni možno izraziti.

5531 - Zagotovitev pogojev za delo zdravstvene inšpekcije na meji - lastna udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se bo zdravstveni inšpekcijski nadzor izvajal na šestih mednarodnih mejnih 
prehodih na bodoči zunanji meji EU, in sicer na Obrežju, Gruškovju, Dobovi, Jelšanah, Luki Koper in 
Bmiku.Zdravstveni inšpektorji bodo na navedenih mednarodnih mejnih prehodih izvajali naloge inšpekcijskega 
nadzora v skladu s standardi in praksami v državah članicah EU.

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

Predlogi pravic porabe so pripravljeni na podlagi ocene potrebnih sredstev za zagotovitev pogojev za delo na 
mednarodnih mejnih prehodih ter za nakup potrebnih prevoznih sredstev in posodobitev strojne in programske 
opreme za učinkovito in kvalitetno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije si prizadevamo za zagotovitev optimalnih pogojev dela na 
mednarodnih mejnih prehodih, kakor tudi za usposabljanje in izobraževanje inšpektorjev za izvajanje nalog na 
državni meji.

4. Planirani indikatorji

Upoštevajoč dosedanji obseg nadzora na meji je predvideno, da bo obravnavanih 300.000 vlog za uvoz Tazličnih vrst 
blaga.

17062702 - Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva

1. Opis podprograma

Zdravstveni inšpektorat RS se v aktivnosti s področja uresničevanja nacionalnega programa in strategije varovanje 
in krepitve zdravja vključuje z izvajanjem inšpekcijskega nadzora nad objekti in dejavnostmi, ki obsega tudi različne 
meritve, preiskave, vključno z laboratorijskimi preiskavami vzorcev različnega materiala in ekspertize, vključno z 
ocenami tveganj, katerih cilj je ugotavljanje skladnosti stanj, dejavnosti oziroma proizvodov s predpisanimi 
zahtevami. Predpogoj za meritve in preiskave v okviru uradnega nadzora je, da morajo biti vsi postopki opravljeni 
na način, ki zagotavlja reprezentativnost dobljenih rezultatov. Pri postopkih preiskav vzorcev materiala je poleg 
zagotavljanja reprezentativnosti odvzema vzorcev ključnega pomena tudi zagotavljanje pravilnega transporta 
vzorcev do laboratorijev pod kontroliranimi in dokumentiranimi pogoji.

S ciljem varovanja zdravja ljudi izdajajo inšpektorji na osnovi rezultatov meritev, preiskav in ekspertiz oziroma 
ocen tveganj, odločbe o odpravi pomanjkljivosti, prepovedi uporabe, razpolaganja, proizvodnje, prometa, oziroma o 
prepovedi uvoza oporečnega blaga.

2. Pravne podlage

Zdravstveni inšpektorat RS odvzema vzorce v analizo na podlagi pooblastila iz zakona o inšpekcijskem nadzoru ter 
na podlagi zakonov, katerih nadzor nad izvrševanjem je v njegovi pristojnosti.
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3. Dolgoročni cilji podprograma

S pripravo in izvajanjem koordiniranih programov vzorčenja, z odvzemom vzorcev, meritvami, preiskavami in 
pridobljenimi ekspertizami, vključno z ocenami tveganj, v primerih, ko so za to podani utemeljeni razlogi, naj bi 
zagotovili redno in učinkovito izvajanje zdravstveno inšpekcijskega nadzora in s tem varovanje zdravja ljudi

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Predvideno je, da bo v okviru preiskav v letu 2005 odvzetih skupaj 4500 vzorcev za različne preskuse oziroma 
preiskave na mikrobiološke in/ali kemične oziroma fizikalne parametre, ki bodo opravljeni v strokovnih institucijah.

6136 - Analize vzorcev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj delovanja Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije je varovanje zdravja ljudi. Za doseganje navedenega 
cilja Zdravstveni inšpektorat RS v okviru svojih pristojnosti odvzema vzorce blaga in materialov za preskuse 
oziroma preiskave, s katerimi se preverja skladnost proizvodov oziroma dejavnosti s predpisanimi zahtevami.

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

Predlogi pravic porabe so pripravljeni na podlagi izdelanih koordiniranih programov preskusov oziroma preiskav, 
ciljanih programov preskusov oziroma preiskav vzorcev proizvodov oziroma materialov ter izvajanju uradnega 
inšpekcijskega vzorčenja v povezavi z aktualno problematiko.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se izvaja program vzorčenja in preskusov oziroma preiskav v zvezi z izvajanjem 
zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, analize vzorcev kopalnih 
voda, preskusi oziroma preiskave igrač, kozmetičnih proizvodov in proizvodov s področja splošne varnosti.

4. Planirani indikatorji

S preskusi oziroma preiskavami odvzetih vzorcev proizvodov in materialov, ekspertizami in izdelanimi poročili o 
njihovi ustreznosti oziroma skladnosti ter ustreznim ukrepanjem, kadar so za to podani elementi, v inšpektoratu 
zagotavljamo izvajanje osnovnega cilja, to je varovanja zdravja ljudi.

17012701 - Urejanje sistema zdravstva

1. Opis podprograma

Poslanstvo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke je implementacija nacionalne politike na področju 
zdravil in medicinskih pripomočkov s ciljem varovanja javnega zdravja ob upoštevanju principov dobre regulatome 
prakse ter EU - harmoniziranih regulatomih zahtev in farmakoekonomskih načel. V ta namen bo Agencija RS za 
zdravila in medicinske pripomočke v letu 2004 opravljala upravne, strokovne, inšpekcijske in razvojne naloge na 
področju zdravil in medicinskih pripomočkov za uporabo v humani medicini. V letu 2004 se bo tako obseg nalog 
povečal za:

Inšpekcijsko nadzorstvo,
za strokovno podporo ministrstvu pri uveljavljanju sistemskih usmeritev na področju zdravil in medicinskih 
pripomočkov ter
za obvezno sodelovanje pri delu stalnih teles Evropske komisije, EMEA-e, Sveta, Evropske farmakopeje, 
kar bo zahtevalo ustrezno povečano materialno osnovo.

Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke bo v tem letu delovala pod visokimi pritiski celotnega 
farmacevtskega sektorja, državnih in EU struktur ter civilne družbe za zagotovitev prilagoditve svoje regulatome 
naloge, ki bo potrebna ob vstopu v EU. Agencija sodi v pogledu virov med najmanjše regulatome organe v okviru 
sedanjih članic EU in držav pristopnic. Nasprotno temu je gospodarski in zdravstveni pomen farmacevtskega 
sektorja v Sloveniji v primerjavi z večino držav pristopnic nadpovprečen. Agencija RS za zdravila in medicinske 
pripomočke bo opravljala svoje poslanstvo v okviru pristojnosti, ki izhajajo iz Zakona o zdravilih in medicinskih 
pripomočkih in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter v skladu z Uredbo o organih v sestavi ministrstev 
in sicer

Preveijanje pogojev in izdaja dovoljenj za preizkušanje, proizvodnjo in promet zdravil v humani medicini, 
odobritev in priglasitev kliničnih preizkušanj zdravil in medicinskih pripomočkov v RS, 
vzpostavitev vloge regulatomega organa za medicinske pripomočke, delovanje komisije za medicinske 
pripomočke, povezave z delovanjem organov za ugotavljanje skladnosti, 
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nadzor kakovosti zdravil za humano uporabo v prometu v koordinaciji z uradnim kontrolnim laboratorijem, 
vzpostavitev in delovanje sistema za vodenje farmakovigilančnih in materiovigilančnih kriz in 
zmanjševanje tveganja povezanega z škodljivimi učinki in nepravilno uporabo zdravil in medicinskih 
pripomočkov, 
dograjevanje regulatomega informacijskega sistema za zdravila in ureditev njegovih povezav za 
informiranje strokovne in splošne javnosti v humani medicini, 
sodelovanje v delovnih telesih Evropske komisije, Evropske agencije za vrednotenje zdravil EMEA, 
Evropske farmakopeje in drugih mednarodnih telesih na področju zdravil in medicinskih pripomočkov v 
humani medicini, 
aktivacija domačega in mednarodnega ekspertnega znanja za podporo pri najzahtevnejših regulatomih 
odločitvah,

- uvoz zdravil,
spremljanje cen zdravil na debelo,

- strokovna podpora za uveljavljanje sistemskih usmeritev na področju zdravil in medicinskih pripomočkov, 
inšpekcijsko nadzorstvo na področju zdravil in medicinskih pripomočkov.

2. Pravne podlage

- Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št 101/99, 70/00, 7/02, 13/02-ZKrmi, 
67/02),
Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, 
št. 59/03 ),
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizno preskušanje zdravil in postopek 
njihovega preverjanja (Uradni list RS, št 43/00),
Pravilnik o farmakološko-toksikološkem preskušanju zdravil (Uradni list RS, št. 44/00),
Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil (Uradni list RS, št. 67/00),
Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom (Uradni list RS, št. 67/00 in 59/03), 
Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev posebnega dovoljenja za uvoz zdravil in medicinskih 
pripomočkov (Uradni list RS, št. 72/00),
Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil (Uradni list RS, št. 73/00),
Pravilnik o pogojih, kijih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno ter o 
postopku ugotavljanja teh pogojev (Uradni list RS, št 73/00 in 54/03),
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z medicinskimi 
pripomočki na drobno (Uradni list RS, št. 73/00),
Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 59/03 - uporablja se od 5.8/2003 dalje), 
Pravilnik o označevanju zdravil in o navodilu za uporabo (Uradni list RS, št. 82/00), 
Pravilnik o natančnejših pogojih, kijih morajo izpolnjevati pravne ali fizične osebe za pridobitev dovoljenja 
za izdelavo zdravil, postopek ugotavljanja pogojev in postopek izdajanja in odvzema potrdila o izvajanju 
dobre proizvodne prakse (Uradni list RS, št. 94/00), 
Pravilnik o farmakovigilanci (Uradni list RS, št. 94/00),
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja zdravil in kontrole kakovosti zdravil (Uradni list 
RS, 113/00),
Pravilnik o imunoloških zdravilih (Uradni list RS, št 2/01),
Pravilnik o zdravilih, ki so izdelana iz človeške krvi ali plazme (Uradni list RS, št. 2/01),
Pravilnik o radiofarmacevtskih izdelkih (Uradni list RS, št. 7/01),
Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo (Uradni list RS, št. 67/01); 
Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 76/01), 
Pravilnik o homeopatskih izdelkih (Uradni list RS, št. 96/01),
Pravilnik o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št 47/02 + sprememba, ki bo 
objavljena avgusta 2003),

- Pravilnik o analiznem preskušanju zdravila z namenom kontrole kakovosti (Uradni list RS, št. 48/02), 
Pravilnik o načelih dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS, št. 38/00),
Pravilnik o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse (Uradni list 
RS, št. 38/00),
Pravilnik o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih 
oblikah, med zdravila skupine C (Uradni list RS, št 48/99 in 101/99) - v avgustu 2003 bo objavljen nov 
pravilnik,
Pravilnik o natančnejših pogojih za promet na debelo z zdravili skupine A, B in C ter postopek verifikacije 
in preverjanja (Uradni list RS, št. 2/99 in 101/99) - v avgustu 2003 bo objavljen nov pravilnik, 
Odredba o barvilih, ki se smejo dodajati zdravilom (Uradni list RS, št. 72/00), 
Pravilnik o stroških (Uradni list RS, št 63/02 in 85/02),
Odredba o določitvi pravne osebe za spremljanje neželenih škodljivih učinkov zdravil in neželenih 
škodljivih učinkov medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št 100/00),
Odredba o določitvi nacionalnega dodatka k evropski farmakopeji (Uradni list RS, št 79/00),
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- Odredba o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS, št 1/99 in 101/99) - do 31.12.2003 bo objavljen nov 
pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin,
Odredba o določitvi zdravil, ki se izdajo na recept ali brez recepta le v lekarnah (Uradni list RS, št. 110/99), 
Odločba o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistema razvrščanja 
zdravil po ATC klasifikaciji (Uradni list RS, 72/00),
Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s Pravilnikom o medicinskih 
pripomočkih (Uradni list RS, št 82/00),
Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s Pravilnikom o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št 47/02),
Sklep o izdaji 2.dopolnila k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št 96/00), 
Sklep o 3.dopolnilu k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št 76/01), 
Sklep o izdaji 4.dopolnila k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 81/02), 
Sklep o določitvi dobrih praks (Uradni list RS, št. 41/97),

- Dobra proizvodna praksa, Izdalo in založilo Slovensko farmacevtsko društvo v Ljubljani 1993 in 1995, 
Dobra skladiščna praksa, Izdalo in založilo Slovensko farmacevtsko društvo v Ljubljani 1996,
Sklep o veljavnosti četrte izdaje Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št 93/01), 
Sklep o veljavnosti prvega dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št 28/02), 
Sklep o veljavnosti drugega dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št 54/02), 
Sklep o veljavnosti tretjega dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št 02/03), 
Sklep o veljavnosti četrtega in petega dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št 
31/03),
Konvencija o izdelavi evropske farmakopeje, 1964, (št 50), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne 
pogodbe, št 2/91 (Uradni list RS, št. 14/92),
Uredba o ratifikaciji protokola h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje (Uradni list RS, Mednarodne 
pogodbe, št 1/93),

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99 
98/99,31/00,36/00 in 45/01),
Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št 9/92,13/93 in 38/99),
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96 29/98, 
77/98,6/99 in 56/99),
Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št52/00),
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št 108/99 in 44/00),
Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list 
RS, št. 98/99),
Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št 22/00);
Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št 36/99),
Zakon o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00),
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije 
(Uradni list SFRJ, št 62/84),
Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št 37/92), 
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št. 62/93 in

- 98/99),
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št 35/00), 
Pravilnik o postopku razvrščanja zdravil na liste (Uradni list RS, št 106/01), 
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št 79/94 in dop.),

- Sklep o razvrščanju zdravil na liste (Uradni list 106/01),
Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave, hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja 
radioaktivnih odpadnih snovi v človekovo okolje (Uradni list RS, št. 40/86),
Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št49/00,8/01,49/01 in 78/02),

- Odločba o količinah predhodnih sestavin za prepovedane droge, ki se lahko izvažajo brez dovoljenja 
(Uradni list RS, št.94/00),
Odločba o seznamu predhodnih sestavin za prepovedane droge (Uradni list RS, št.94/00).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Kontinuirano opravljanje regulatomih nalog, .
vzpostavitev in delovanje farmacevtske inšpekcije: izvajanje nadzora nad preskušanjem, proizvodnjo in 
prometom z zdravili ter medicinskimi pripomočki,
vzpostavitev oziroma ureditev razmerij z uradnim kontrolnim laboratorijem (UKL) in koordinacija 
regulatomih nalog UKL, izhajajočih iz Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih, 
utrditev materialnih pogojev za izvajanje evropsko harmoniziranih regulatomih postopkov pri postopku 
pridobitve in vzdrževanja dovoljenja za promet zdravil v petletnem prehodnem obdobju po vstopu Slovenije 
v EU in kasneje,
dograjevanje in obnovo informacijskega in farmakovigilančnega ter materiovigilančnega sistema Agencije, 
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vzpostavitev pogojev za delovanje Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke v skladu s predpisi, 
ki urejajo njeno delovno področje, 
krepitev sistema varne uporabe zdravil in medicinskih pripomočkov,
vzpostavitev osnov za izvajanje podpore pri uveljavljanju sistemskih usmeritev na področju zdravil in 
medicinskih pripomočkov,
podpora uporabnikom pri reševanju vprašanj povezanih z regulativo zdravil in medicinskih pripomočkov.

Agencija bo svojo vlogo v evropskem regulatomem prostoru lahko igrala vnaprej samo s krepitvijo pogojev 
delovanja na vseh naštetih področjih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

1. Izvajanje upravnih postopkov v zvezi zregulatomimi nalogami:

izdaja dovoljenj za promet z zdravilom,
izdaja dovoljenj za uvoz zdravil in medicinskih pripomočkov,
izdaja posebnih dovoljenj za uvoz zdravil,

- ' izdaja potrdil o priglasitvi kliničnih preskušanja
- izdaja dovoljenj za klinična preskušanja

izdaja dovoljenj za dejavnost prometa z zdravili na debelo,
izdaja dovoljenj za dejavnost prometa z zdravili na drobno,
izdaja dovoljenj za izdelavo zdravil,
izdaja dovoljenj za opravljanje kontrole kakovosti zdravil,
izdaja potrdil o regulatomem statusu proizvajalcev zdravil in njihovih izdelkov,
vpis v register medicinskih pripomočkov,
vpis v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov na debelo,
vpis v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov na drobno,
vpis v register izdelovalcev medicinskih pripomočkov,
izvajanje farmakovigilančnih ukrepov,
izvajanje materiovigilančnih ukrepov, 
izvajanje ukrepov povezanih z oglaševanjem zdravil in medicinskih pripomočkov,

2. Izboljšanje regulatome infrastrukture in podpore uporabnikom,

3. Medresorske in mednarodne aktivnosti,

4. Vzpostavitev delovanja farmacevtske inšpekcije v okviru Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Predvideni rezultati in indikatorji:

Določitev količinskih in kakovostnih merljivih parametrov v uspešno zaključenih upravnih postopkih, 
uspešno opravljene redne in intervencijske aktivnosti faramacevtske inšpekcije in službe za 
farmakovigilanco,
uspešna umestitev in vzpostavitev enakopravne vloge Agencije v EU regulatornih organih,
uspešno aktiviranje domačega znanja za podporo regulatomi dejavnosti Slovenije na področju zdravil in 
medicinskih pripomočkov.

8222 - Plače
»

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za plače zaposlenih na uradu.

8225 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za ustvarjanje pogojev nemotenega delovanja organa v 
sestavi. S te postavke se zagotavljajo osnovni materialni, organizacijsko - tehnični pogoji za delovanje in izvajanje 
nalog Agencije.

Finančna sredstva na te proračunski postavki so zagotovljena tudi za zagotavljanje materialnih pogojev za 
sodelovanje delavcev Agencije v pomembnih regulatornih organih v EU, kar omogoča sooblikovanje evropskega 
pravnega reda in prenos te regulative v slovensko zakonodajo in s tem v evropsko usklajeno delovaiye Agencije.

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

Pri izračunu pravic porabe na tej proračunski postavki smo izhajali iz dejstev, da se osnovni materialni stroški na 
delavca v tem letu ne bodo povečali.
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V okviru nominalno skoraj enake višine finančnih sredstev kot v preteklem letu na tej proračunski postavki bo 
delovanje Agencije nujno potekalo v zaostrenih finančnih pogojih ki bo zahtevala odločne ukrepe racionalizacije oz. 
prerazporeditev razvojnih prioritet

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske se ne financirajo projekti Agencije, temveč se zagotavljajo sredstva za nemoteno delo 
organa v sestavi.

4. Planirani indikatorji

Nespremenjena raven finančnih sredstev glede na doseženo raven teh stroškov v preteklem lem in nespremenjen 
obseg opravljenega dela na področju izvedenih upravnih postopkov ob uvedbi programa racionalizacije oz. 
prerazporeditev razvojnih prioritet.

2916 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz finančnih sredstev predvidenih na tej proračunski postavki bomo financirali nakup strojne, standardne in posebne 
programske opreme, telekomunikacijske opreme ter posodobitve obstoječe programske opreme.

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

Programska oprema bo nabavljena v enaki kvaliteti kot se že nahaja v Agenciji, sredstva namenjena investicijskemu 
vzdrževanju bodo porabljena za obnovo obstoječe programske opreme.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se ne financirajo projekti Agencije, temveč se zagotavljajo sredstva za nemoteno 
delo organa v sestavi.

4. Planirani indikatotji

Predvidena finančna sredstva v skoraj enaki višini kot leto ne bodo omogočala povečevanja kvalitete uporabljene 
strojne in programske opreme v Agenciji, temveč le delno nadomeščanje izrabljene obstoječe opreme v 
nespremenjeni kvaliteti.

4342 - Delovanje komisij na podlagi zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navedena sredstva bodo uporabljena za nagrajevanje in izpopolnjevanje članov komisij na podlagi Zakona o 
zdravilih in medicinskih pripomočkih ter kritje njihovih stroškov v zvezi z delovanjem v komisijah, ki jih imenuje 
minister za zdravje.

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

Plačila za nagrade članov komisij, za sejnine in stroškov povezanih s delovanjem v komisijah bodo v letu 2005 
povečane za stopnjo predvidene inflacije in dosegle dosegale 85 odstotkov predvidene višine teh stroškov določenih 
s Pravilnikom o nagrajevanju članov komisij in drugih strokovnih komisij Ministrstva za zdravje v predhodnem letu.

«
3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih predvideva delovanje več komisij, katerih člani so visoko strokovno 
usposobljeni strokovnjaki na področju zdravil. Njihovo sodelovanje je nujna in kontinuirana naloga Agencije za 
zagotovitev čim večje kvalitete na področju izdaje dovoljenj za promet z zdravili, kliničnega preskušanja in 
farmakopeje.

4. Planirani indikatorji

Delo komisij na podlagi Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih bo ostalo na istem obsegu kot leto poprej 
oz. se bo prilagodilo frekvenci in obsegu vlog.

3996 - Farmakovigilanca in farmacevtska inšpekcija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju najnujnejših sredstev pri ključnih dejavnostih Agencije RS za zdravila in 
medicinske pripomočke. Farmakovigilanca predstavlja spremljanje, ocenjevanje in reagiranje regulatomega 
sistema na škodljive učinke pri zdravilih oziroma aktivnosti namenjene zmanjševanju tveganja pri uporabi zdravil 
zaradi njihovih škodljivih učinkov vključno z ukrepi restrikcije dostopa do zdravila in načina njegove uporabe. 
Farmacevtska inšpekcija je segmentirana sistemska služba nadzora nad proizvodnjo, prometom in preizkušanjem 
zdravil, ki ima izvršno moč ukrepanja na terenu, izrekanja sankcij predvidenih z zakonom. Oba segmenta bosta 
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imela tudi v letu 2005 večje potrebe zaradi začetka svojega delovanja v večjem obsegu v primerjavi z dosedanjim 
tudi zaradi zahtev ob vstopu v EU.

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

Uporaba zdravil neizogibno prinaša tveganje tako za posameznika kot za populacijo, kar vključuje obravnavo 
določenega števila nenapovedanih dogodkov kot npr. farmakovigilančnih kriz in izpadov kakovosti zdravil in 
medicinskih pripomočkov. Vsakokratni dogodek sproži serijo formalnih aktivnosti Agencije, ki jim sledijo ukrepi in 
zahtevajo določene materialne vire, ki smo jih določili tako, da smo v lanskem letu predvidene stroške za te namene 
povečali nekaj nad predvideno rastjo inflacije v državi v letu 2005.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razvoj vsebin in virov za sodelovanje Agencije v "Rapid alert" sistemu EU, Nacionalnim centrom za 
farmakovigilanco (KC- Ljubljana) in Zavodom za analizo in preskušanje zdravil Ljubljana.

4. Planirani indikatorji

Vsebinska in terminska odzivnost Agencije se bosta izboljšali na evropsko primerljiv nivo. Inšpekcija v okviru 
Agencije bo usposobljena za vključevanje v domače in mednarodne inšpekcije na področju preveijanja pogojev kot 
tudi na področju razreševanja kriznih situacij.

17062702 - Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva

1. Opis podprograma

Naloge obsegajo vrednotenje farmacevtsko-kemično-biološkega, farmakološko - toksikološkega in kliničnega dela 
dosjeja zdravil (skupnega tehničnega dokumenta) in pripravo periodičnih poročil o varnosti zdravil ter nalog s 
področja fermakoepidemiologije, farmakoekonomike in regulatome informatike.

2. Pravne podlage

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št 101/99, 70/00, 7/02, 13/02-ZKrmi, 
67/02),

- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, 
št. 59/03 ),
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizno preskušanje zdravil in postopek 
njihovega preveijanja (Uradni list RS, št. 43/00),
Pravilnik o farmakološko-toksikološkem preskušanju zdravil (Uradni list RS, št. 44/00),
Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil (Uradni list RS, št 67/00),
Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom (Uradni list RS, št 67/00 in 59/03),

- Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev posebnega dovoljenja za uvoz zdravil in medicinskih 
pripomočkov (Uradni list RS, št. 72/00),
Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil (Uradni list RS, št. 73/00),
Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 59/03 - uporablja se od 5.8.2003 dalje), 
Pravilnik o označevanju zdravil in o navodilu za uporabo (Uradni list RS, št. 82/00);
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja zdravil in kontrole kakovosti zdravil (Uradni list 
RS, 113/00),
Pravilnik o analiznem preskušanju zdravila z namenom kontrole kakovosti (Uradni list RS, št. 48/02), 
Odredba o barvilih, ki se smejo dodajati zdravilom (Uradni list RS, št 72/00),
Odredba o določitvi pravne osebe za spremljanje neželenih škodljivih učinkov zdravil in neželenih 
škodljivih učinkov medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 100/00),
Odredba o določitvi zdravil, ki se izdajo na recept ali brez recepta le v lekarnah (Uradni list RS, št. 110/99), 
Odločba o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistema razvrščanja 
zdravil po ATC klasifikaciji (Uradni list RS, 72/00),
Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s Pravilnikom o medicinskih 
pripomočkih (Uradni list RS, št 82/00),
Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s Pravilnikom o in vitro diagnostičnih 
medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št 47/02),
Sklep o izdaji 2.dopolnila k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št 96/00), 
Sklep o 3.dopolnilu k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 76/01), 
Sklep o izdaji 4.dopolnila k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 81/02), 
Konvencija o izdelavi evropske farmakopeje, 1964, (št. 50), objavljena v Uradnem listu SFRJ, Mednarodne 
pogodbe, št. 2/91 (Uradni list RS, št. 14/92),
Uredba o ratifikaciji protokola h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje (Uradni list RS, Mednarodne 
pogodbe, št. 1/93),
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Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št 9/92, 26/92, 13/93, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99 
98/99,31/00,36/00 in 45/01),
Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št 9/92,13/93 in 38/99),
Zakon o zdravstvenem varstvu in. zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št 9/92, 13/93, 9/96 29/98, 
77/98, 6/99 in 56/99),
Zakon o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št52/00),
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99 in 44/00),
Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list 
RS, št 98/99),
Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št 22/00),

- Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št 36/99),
Zakon o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00),
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije 
(Uradni list SFRJ, št 62/84),
Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št 37/92), 
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št 62/93 in

- 98/99),
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št. 35/00), 
Pravilnik o postopku razvrščanja zdravil na liste (Uradni list RS, št 106/01), 
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št 79/94 in dop.), 
Sklep o razvrščanju zdravil na liste (Uradni list 106/01),

- Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave, hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja 
radioaktivnih odpadnih snovi v človekovo okolje (Uradni list RS, št. 40/86),

- Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št49/00, 8/01,49/01 in 78/02),
Odločba o količinah predhodnih sestavin za prepovedane droge, ki se lahko izvažajo brez dovoljenja 
(Uradni Hst RS, št94/00), 
Odločba o seznamu predhodnih sestavin za prepovedane droge (Uradni list RS, št94/00).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje nalog, ki so nacionalnega pomena za razvoj regulatome vloge farmacevtskih, farmakoloških in klinično- 
medicinskih ved skupaj z nalogami s področja farmakoepidemiologije, farmakoekonomike in regulatome 
informatike ter kontinuirana vključitev njihovih izsledkov v nacionalno in mednarodno regulativo zdravil.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Kontinuirano pregledovanje in vrednotenje farmacevtsko-kemičnega, farmakološko - toksikološkega in kliničnega 
dela dokumentacije zdravil, v postopku pridobitve in vzdrževanja dovoljenja za promet z zdravilom. Priprava 
uradnih ocen o kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil. Spremljanje varnosti zdravila na trgu z namenom 
ukrepanja v cilju varovanja zdravja. Kontinuirano spremljanje oblikovanja cen zdravil in sodelovanje pri pripravi 
sistemskih podlag za vrednotenje stroškovne učinkovitosti zdravil. Zagotavljanje rešitev za učinkovit prenos 
objektivne informacije o zdravilu od vira do končnega uporabnika.

Predvideni rezultati in indikatoiji:

Kakovostna evalvacija dosjejev zdravil v postopku pridobitve in vzdrževanja dovoljenj za promet z zdravili, 
krepitev kompetenc sodelujočih strokovnjakov v mednarodnem okolju,
objektivna analiza uporabe zdravil v slovenski populaciji in proučevanje vpliva regulatomih odločitev 
nanjo, 
kakovostno zagotavljanje informacijske podpore uporabnikom, 
kontinuirano spremljanje cen zdravil na debelo.

4343 - Farmakoepidemiologija, farmakoekonomika in regulatorna informatika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S finančnimi sredstvi na tej proračunski postavki bomo financirali spremljanje uporabe zdravil in predpisovalnih 
navad in njihov vpliv na terapevtske izide, z umeščanjem zdravil povezanega razvoja biomedicinskih strok, 
marketinških strategij farmacevtske industrije in odnosa prebivalstva do zdravil. Država ima trajen interes spremljati 
vpliv zdravil na javno zdravje in ga vrednotiti v smislu njegove stroškovne učinkovitosti, hkrati pa po potrebi 
intervenirati s ciljem optimalne uporabe virov. Sredstva te postavke so tako tudi namenjena izvajanju posebnih 
razvojnih nalog s področja oblikovanja cen zdravil v državi, sistemskega odločanja pri zagotavljanju poplačila 
stroškov za zdravila iz javnih sredstev in zagotavljanja informacijsko-komunikacijskih storitev za uporabnike. 
Agencija v tem pogledu prispeva pomemben delež k razvoju in izvajanju nacionalne politike na področju zdravil. S 
strokovno podporo pri izvajanju sistemskih odločitev na področju zdravil in medicinskih pripomočkov prispeva k 
optimalni uporabi virov za zdravila in medicinske pripomočke, ki gredo v breme javnih financ.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

25-odstotno povečanje sredstev na te proračunski postavki gre na račun nadaljevanja realizacije izgradnje 
regulatomo informacijskega sistema, sredstva za ostale namene so predvidena na realno enakem nivoju kot leto 
poprej

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Spremljanje razvoja biomedicinskih strok, marketinških strategij in odnosa prebivalstva do zdravil.

Spremljanje efektov obstoječega načina oblikovanja cen zdravil v državi na porabo javnofinančnih sredstev države 
in primeijave z drugimi zdravstvenimi sistemi v EU in svetu.

Spremljanje efektov obstoječega sistema oblikovanja državnih blagovnih rezerv na področju zdravil na porabo 
javno finančnih sredstev in primerjave z drugimi sistemi v EU in svetu.

4. Planirani indikatorji

Razpis in pridobitev študij s področja farmakoepidemiologije in farmakoekonomike ter nadaljevanje izgradnje 
regulatomega informacijskega sistema.

2383 - Razvoj farmako-toksikologije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se financira priprava strokovnih mnenj, ki se nanašajo na posamezne dele dokumentacije za 
pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom (vrednotenje farmacevtsko-kemičnega, farmakološko - toksikološkega 
in kliničnega dela dokumentacije o zdravilu, oziroma vrednotenje njegove kakovosti, varnosti in učinkovitosti) v 
okviru skupnega tehničnega dokumenta in drugih dokumentacijskih formatov, kot jih opredeljuje mednarodno 
harmonizirana zakonodaja.

Izvedenci, v skladu z znanstveno tehničnim napredkom in strokovnimi regulatomimi navodili pregledajo navedbe 
predlagateljev in pripravijo strokovno oceno rezultatov izvedenih študij s področja kakovosti, varnosti in 
učinkovitosti zdravila. Te ocene so pomembni del podlage za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom. Periodična 
poročila o varnosti zdravil pa so pri vsakem zdravilu bistveni del podlage za obnovo tega dovoljenja oziroma za 
spremljanje odnosa med koristjo in tveganjem pri uporabi zdravila in za zmanjševanje tega tveganja.

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

Povečanje v lanskem letu oblikovanih sredstev za predvideno rast inflacije v letu 2005

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razvoj tega področja dela Agencije je nujen zlasti za opravljanje nalog povezanih s širitvijo EU in za vključevanje v 
centralizirani in decentralizirani evropski postopek pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom, kjer bo odločitev 
slovenske regulative imela tudi neposreden vpliv na stanje v širšem EU prostoru.

4. Planirani indikatorji

Izboljšanje kvalitete ter doseganje evropskih standardov pri postopkih izdaje dovoljenj za promet z zdravilom ter 
izvajanje dobre regulatome prakse in v okviru le-te zagotavljanje pogojev za izvajanje centraliziranega, 
decentraliziranega in nacionalnega postopka.

2715 - Urad RS za kemikalije

17012701 - Urejanje sistema zdravstva

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo pogoji za delovanje Urada RS za kemikalije kot temeljnega nosilca kemijske 
varnosti na področju zdravstva in sistema strokovnih institucij, ki delujejo kot strokovna podpora za njegovo 
delovanje. (

2. Pravne podlage

Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99, 65/03),
Zakon o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št.66/00, 65/03), Zakon o ratifikaciji konvencije o 
kemičnem orožju (Uradni list RS, št. 34/97 - Mednarodne pogodbe, št. 9/97)
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- Zakon o kemičnem orožju (Uradni list RS, št 36/99), .......
Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št 22/00, 65/03), 
Zakon o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene 
nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (Uradni list RS, št 86/99 - Mednarodne pogodbe, št 
26/99).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je vzpostavitev celovitega institucionalnega sistema, potrebnega za izvajanje nalog, kijih Urad RS 
za kemikalije izvaja na podlagi Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št 36/99), Zakona o kozmetičnih proizvodih 
(Uradni list RS, št66/2000), Zakona o ratifikaciji konvencije o kemičnem orožju (Uradni list RS, št. 34/97 - 
Mednarodne pogodbe, št. 9/97) in Zakona o kemičnem orožju (Uradni list RS, št 36/99), Zakona o predhodnih 
sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 22/00), Zakona o ratifikaciji Rotterdamske konvencije o 
postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini 
(Uradni list RS, št 86/99 - Mednarodne pogodbe, št. 26/99), zakonodaje EU in drugih mednarodnih predpisov na 
področju kemijske varnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Nadaljevanje harmonizacije pravnega reda RS z novim pravnim redom EU na področju kemikalij ter 
tekoče, hitro in strokovno izvajanje upravnih in strokovnih nalog v skladu s sprejetimi predpisi in 
obveznostmi, 
izvajanje obveznosti na podlagi kemijske zakonodaje in vključevanje v delovna telesa in procese v Evropski 
Uniji, 
vzdrževanje števila usposobljenih laboratorijev in povečanje skupnega števila metod za nadzor kemikalij v 
Republiki Sloveniji, 
vzdrževanje in zagotavljanje sistema za nadzor in ocenjevanje dobre laboratorijske prakse, 
delovanje informacijskega sistema za kemikalije in zagotavljanje dostopa do podatkov zunanjim 
uporabnikom.

6175 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za plače zaposlenih na uradu.

6176 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1.

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za materialne, organizacijsko - tehnične, strokovne in kadrovske 
pogoje, potrebne za redno delovanje in nemoteno izvajanje nalog Urada RS za kemikalije kot pristojnega organa za 
kemijsko zakonodajo prevzetega pravnega reda Evropske unije:

Izvajanje strokovnih nalog in upravnih postopkov na področju upravljanja tveganj kemikalij in drugih nalog 
kemijske varnosti,
priprava zakonskih in podzakonskih predpisov,
medresorska koordinacija programov in aktivnosti na področju kemijske varnosti, 
sodelovanje v mednarodnih organizacijah (EU, OECD, IFCS, OPCW, UNEP) in telesih na področju 
kemijske varnosti in upravljanja s kemikalijami.

2.

Vzdrževanje Informacijskega sistema za kemikalije ter drugih aplikacij

V okviru te aktivnosti se iz proračunske postavke 6176 - Materialni stroški zagotavlja delovanje, tekoče vzdrževanje
in nadgradnja programskih aplikacij Informacijskega sistema za kemikalije in drugih aplikacij, ki predstavljajo vir 
informacij o proizvodnji in prometu s kemikalijami uporabnikom znotraj in zunaj Urada RS za kemikalije, ter 
obdelava in vnašanje podatkov o kemikalijah v elektronske podatkovne zbirke. »

3.

Vzpostavitev in delovanjp sistema kakovosti SIST ISO 9001

V okviru te aktivnosti se zagotavlja zunanje svetovanje in zunanjega preveijanja skladnosti s standardom. Cilj je 
zagotoviti delovanje Urada RS za kemikalije v skladu z zahtevami standarda. S tem se zagotavlja kakovostno delo, 
ustrezen odnos do strank in nenehno izboljševanje.

4.
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Na tej postavki so v letu 2005 zagotavljajo tudi sredstva za pokrivanje lastne udeležbe za projekt PHARE v 
segmentu twinning, kot npr. najemnina za prostore predpristopnega svetovalca in prevajalke, pisarniški materiali, 
telefoni, sredstva za potne stroške slovenskih Študijskih obiskov, sredstva za plačilo DDV in druga materialna 
sredstva za delo na PHARE projektu, itd. Sredstva za nakup opreme iz projekta PHARE-SUPPLY se zagotovijo s 
strani drugih končnih prejemnikov opreme (ministrstva, inštituti...) in bodo z vsakim od njih določena in opredeljena 
s posebnim sporazumom.

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

1.
Nadaljevanje harmonizacije pravnega reda RS z novim pravnim redom EU na področju kemikalij ter 
tekoče, hitro in strokovno izvajanje upravnih in strokovnih nalog v skladu s sprejetimi predpisi in 
obveznostmi. Indikator je število/odstotek harmoniziranih predpisov EU, število opravljenih upravnih 
postopkov, čas reševanja upravnih zadev ter število pritožbenih postopkov.
Tekoče in polnopravno izvajanje vseh obveznosti na podlagi kemijske zakonodaje in redno sodelovanje v 
delovnih telesih in procesih v Evropski Uniji.

2. '

Dostop do podatkov vsem uporabnikom zunaj sistema Ministrstva za zdravje. Do konca leta bodo v 
informacijski sistem v širšem obsegu vključena vsa ministrstva, ki sodelujejo pri izvajanju nadzora 
kemikalij. Izvedbeni indikatorji projekta so: število pooblaščenih organov z dostopom do baz podatkov, 
količina podatkov v bazi, njihova ažurnost in uporabnost, ter stabilnost sistema (čas nemotenega dostopa do 
baze).

3.

Delovanje Urada RS za kemikalije v skladu z zahtevami standarda SIST ISO 9001. Merila uspešnosti se 
določajo in spremljajo znotraj sistema kakovosti (spremljanje izboljšav, spremljanje produktivnosti, ankete 
strank,...).

3. Planirani indikatorji

Število/odstotek harmoniziranih predpisov EU,
število opravljenih upravnih postopkov,
čas reševanja upravnih zadev ter 
število pritožbenih postopkov.

6279 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in standardne 
programske računalniške opreme, telekomunikacij ter pisarniške opreme, potrebne za redno delovanje in nemoteno 
izvajanje nalog Urada RS za kemikalije..

Zamenjava starih računalnikov in prilagoditev na nadgradnjo MS WIN.

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

Projekt investicij obsega tekoče vzdrževanje/zamenjave računalniške opreme zaposlenih in same lokalne 
računalniške mreže ter s tem zagotavlja nemoteno ustrezno podporo zaposlenim.

3. Planirani indikatorji

Vsi zaposleni morajo imeti ustrezno sposoben računalnik.

6189 - Akreditacija laboratorijev

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1.

V okviru te aktivnosti se iz proračunske postavke 6189 - Akreditacija laboratorijev zagotavlja investicijska podlaga 
za laboratorijsko opremo, metode in postopke analiznih laboratorijev za strokovno tehnično podporo pristojnim 
organom pri izvajanju zakonodaje EU na področju kemikalij, kozmetičnih proizvodov, strupenih kemikalij pod 
posebnim režimom nadzora kemičnega orožja in prometa s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge in 
drugih kemikalij, za katere je v skladu s sprejeto zakonodajo zahtevan sistem spremljanj in kemijskih analiz.

2.

V okviru te aktivnosti se na podlagi Zakona o kemikalijah se iz proračunske postavke 6189 - Akreditacija 
laboratorijev zagotavljajo pogoji za delovanje nacionalnega sistema za nadzor dobre laboratorijske prakse v 
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preskuževalnih laboratorijih, ki izvajajo neklinične varnostne študije za potrebe registracij kemikalij. Sistem 
vključuje sredstva za zaposlovanje, izobraževanje in financiranje ostalih stroškov dela zunanjih sodelavcev - 
ocenjevalcev dobre laboratorijske prakse.

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

1.

Vzdrževanje števila usposobljenih laboratorijev in povečanje skupnega števila metod za nadzor kemikalij v 
Republiki Sloveniji. Indikatorja laboratorijskih kapacitet sta število usposobljenih laboratorijev in skupno število 
vzpostavljenih metod. V letu 2005 bodo na novo vzpostavljene metode za spremljanje kemikalij in metode za 
nadzor kozmetičnih proizvodov, s čimer se bo povečala sposobnost RS za izvajanja pravnega reda EU.

2. .

Udeležba zunanjih ocenjevalcev na mednarodnih seminarjih dobre laboratorijske prakse, s čimer se vzdržuje 
zahtevana stopnja njihove usposobljenosti. Indikator izvedbe je število ustrezno usposobljenih ocenjevalcev dobre 
laboratorijske prakse.

3. Planirani indikatorji

■ 1.
Število usposobljenih laboratorijev,
število metod za nadzor.

2.

- Ustrezna usposobljenost ocenjevalcev dobre laboratorijske prakse (ocenjevanje po končanih izvedbah 
ocenjevanj).

6312 - Konvencija o kemičnem orožju

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izvajanje mednarodnih obveznosti RS na podlagi 
Konvencije i kemičnem orožju (CWC) in Zakona o ratifikaciji konvencije o kemičnem orožju ter sredstva za 
aktivnosti, ki jih mora izvajati RS ob obisku inšpekcije 0PCW, ki nadzoruje izvajanje konvencije o prepovedi 
razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju.

6369 - Medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke - 6369 se zagotavljajo proračunska sredstva za delo komisije, ki usklajuje delo pristojnih 
vladnih in zainteresiranih nevladnih resoijev ter pripravlja predloge ukrepov in programov za varno ravnanje s 
kemikalijami.

17062702 - Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo pogoji za izvajanje in nadzor ukrepov in aktivnosti kemijske varnosti in s tem 
zagotavlja kakovostno življenjsko okolje kot eden od pomembnejših elementov javnega zdravja.

2. Pravne podlage

Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99, 65/03),
Zakon o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št.66/00, 65/03), 
Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Cilj podprograma je vzpostavitev pogojev za proizvodnjo in uporabo kemikalij, ki bodo omogočali dolgoročno 
varno in zdravo življenjsko okolje za posameznika in prebivalstvo Republike Slovenije v celoti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2005 se nadaljujejo meritve v okviru monitoringa kemikalij v uporabi, prometu in njihovih ostankov oz. 
razgradnih produktov v okolju in bioloških sistemih.

Vzpostavljanje pregleda in nadzora nad kemikalijami, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje in 
evidentiranje njihovih potencialnih škodljivih učinkov, sprejemanje učinkovitih preventivnih ukrepov za 
zmanjševanje teh učinkov.
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Delovanje svetovalne službe centra za zastrupitve, redno spremljanje stanja na področju hospitaliziranih primerov 
zastrupitev in dograjevanje lastnega strokovnega znanja. S tem Republika Slovenija zagotavlja ustrezno medicinsko 
oskrbo pri zastrupitvah in zmanjšuje število in resnost posledic in smrtnih žrtev v primeru akutnih zastrupitev s 
kemikalijami.

Doseganje čim višje stopnje izvajanja kemijske zakonodaje pri proizvajalcih in ustreznega odnosa do kemikalij pri 
vseh skupinah uporabnikov, s tem pa zmanjševanje obremenjevanja naravnega in življenjskega okolja s 
kemikalijami.

6348 - Monitoring pesticidov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru aktivnosti se na proračunski postavki 6348 Monitoring pesticidov izvaja nacionalni program, ki temelji na 
sklepu vlade št 530-03/96-1/1-8 z dne 29. marca 1996, ter na predpisih Uredba o monitoringu pesticidov v živilih in 
kmetijskih proizvodih (Uradni list RS, št. 13/99) in Pravilniku o monitoringu pesticidov v pitni vodi in virih pitne 
vode (Uradni list RS, št. 38/2000). Monitoring pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih se izvaja v sodelovanju 
med Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Monitoring omogoča 
usmetjanje kontrolirane uporabe pesticidov in izvajanje drugih preventivnih ukrepov tako, da so dosežene vrednosti 
ostankov pesticidov v pitni vodi in v živilih v mejah predpisanih mejnih vrednosti v naši zakonodaji, ki je že 
usklajena z EU.

3522 - Zagotavljanje kemijske varnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se financira delo strokovnih inštitucij, strokovnjakov, delovnih teles in strokovnih 
komisij, ki v postopkih registracij posameznih skupin kemikalij pripravljajo ocene in analize fizikalno kemijskih, 
toksikoloških in ekotoksikoloških lastnosti kemikalij in ocene nevarnosti ali tveganja kemikalij za ljudi in okolje.

Urad RS za kemikalije na podlagi Zakona o kemikalijah in Zakona o kozmetičnih proizvodih zagotavlja delovanje 
svetovalne službe za ukrepanje v primeru akutnih zastrupitev s kemikalijami, ki deluje v okviru Centra za 
zastrupitve na Kliničnem centru Ljubljana ob podpori Inštituta za sodno medicino in Inštituta za farmakologijo in 
eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete. Delovanje te službe omogoča stalen in hiter dostop 
zdravstvenih zavodov in drugih pooblaščenih ustanov do informacij o ukrepih v primeru akutnih zastrupitev s 
kemikalijami, zdravili, strupenimi rastlinami... S postavke se zagotavljajo sredstva za kadrovske in osnovne 
materialne pogoje za delovanje navedenih ustanov.

V okviru aktivnosti Razvoj toksikologije zagotavljajo sredstva za vzpostavljanje toksikologije in ekotoksikologije 
kot samostojnega in celovitega znanstvenega področja, ki je podlaga za izvajanje kemijske zakonodaje v kemijski 
industriji, kakor tudi za delovanje strokovnih ustanov in v pristojnih upravnih organih in javnih službah.

S preventivnimi programi na področju kemijske varnosti Urad RS za kemikalije izvaja eno od svojih osnovnih 
poslanstev, L j. zagotavljanje pravilne uporabe nevarnih kemikalij in ravnanja z njimi. Aktivnosti so usmerjene v 
izobraževalne in ozaveščevalne dejavnosti, namenjene pa so različnim ciljnim skupinam, od proizvajalcev preko 
specializiranih in splošnih uporabnikov do najširšega prebivalstva. Indikatorja izvajanja sta število izvedenih 
izobraževalnih, obveščevalnih in informativnih akcij in število (delež) zajete populacije.

V okviru inšpekcijskega nadzora kemikalij, ki ga na podlagi Zakona o kemikalijah, Zakona o kemičnem orožju in 
zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge izvaja Urad RS za kemikalije, se zagotavljajo sredstva za 
vzorčenje in laboratorijske analize kemikalij in kemijskih proizvodov. Za vsak posamezen program vzorčenja so 
predvidene določene vrste oziroma skupine laboratorijskih analiz oziroma preskusov, na osnovi katerih bo opravljen 
nadzor skladnosti kemikalij in proizvodov, ki jih vsebujejo, s predpisi, ki urejajo njihovo proizvodnjo, promet z 
njimi in uporabo.

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

V letu 2004 bodo opravljene meritve na dovolj velikem območju Slovenije, da bo mogoče statistično ovrednotenje 
in ocena izpostavljenosti prebivalstva, racionalizacija izvajanja nadzora v smislu primernejšega izbora vzorčevalnih 
mest in določitev dodatnih parametrov za kemijsko analizo glede na ugotovitve meritev.

Izvajanje 24-ume svetovalne službe centra za zastrupitve, redno spremljanje stanja na področju 
hospitaliziranih primerov zastrupitev in dograjevanje lastnega strokovnega znanja. S tem se v Republiki 
Sloveniji zagotavlja ustrezna medicinska oskrba pri zastrupitvah in zmanjšuje število in resnost posledic in 
smrtnih žrtev v primeru akutnih zastrupitev s kemikalijami. Indikatoiji delovanja svetovalne službe za 
zastrupitve so število obravnavanih primerov zastrupitev, število uspešnih posredovanj in dostopnost 
informacij.
Doseganje čim višje stopnje izvajanja kemijske zakonodaje pri proizvajalcih in ustreznega odnosa do 
kemikalij pri vseh skupinah uporabnikov, s tem pa zmanjševanje obremenjevanja naravnega in 
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življenjskega okolja s kemikalijami. Izvedena bo že ustaljena akcija ozaveščanja osnovnošolske populacije 
(7. in 8. /8. in 9. razred).

3. Planirani indikatoiji

V letu 2005 se monitoring razširja na druge kemične in kozmetične proizvode v prometu v RS; v tem 
okviru bo izdelan podrobnejši načrt spremljanih kemikalij in proizvodov, la bodo vključeni v monitoring, s 
čimer se bo poveča stopnja nadzora nad kemikalijami in dodamo izboljša stopnja izvajanja predpisov na 
podlagi zakona o kemikalijah, kar neposredno prispeva k povečanju kemijske varnosti v RS. Indikator 
izvedbe aktivnosti je pokritost ozemlja RS z odvzemnimi mesti, število nadzorovanih parametrov in število 
opravljenih meritev.
Vzpostavljanje pregleda in nadzora nad kemikalijami, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje in 
evidentiranje njihovih potencialnih škodljivih učinkov, sprejemanje učinkovitih preventivnih ukrepov za 
zmanjševanje teh učinkov. Izvedbeni indikator aktivnosti je število izdelanih ocen oziroma na njihovi 
podlagi dokončanih registracijskih postopkov, ki jih bo na podlagi zahtevkov predlagateljev opravil Urad 
RS za kemikalije.
Vzpostavitev samostojnih študijskih/podiplomskih in raziskovalnih programov toksikologije in za 
izobraževanje in znanstveno - raziskovalno delo specialistov - toksikologov, s čimer RS vzpostavlja lastno 
strokovno znanje in usposobljene strokovnjake za delovanje na področjih toksikologije in ekotoksikologije. 
Indikatoiji izvedbe aktivnosti so število in obseg izobraževalnih programov za navedena področja, število 
vpisanih mest in dokončanih specializacij, ter število in kvaliteta znanstveno - raziskovalnih dosežkov na 
področju toksikologije in ekotoksikologije.
Organiziranih bo več seminaijev za učitelje osnovnih, srednjih in poklicnih šol ter vzgojiteljev predšolskih 
otrok, z namenom vzpostaviti izobraževanje in vzgojo za večjo odgovornost do okolja in zdravja pri 
uporabi in spoznavanju kemikalij.

17012701 - Urejanje sistema zdravstva

1. Opis podprograma

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na 
področju izvajanja dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu, varovanja zdravja 
ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj, omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih 
vplivov neionizirajočih sevanj, presojanja ustreznosti in pooblaščanja izvedencev varstva pred sevanji.

2. Pravne podlage

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ( Uradni list Rs št. 50/03 - prečiščeno besedilo),

Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Osnovni cilj delovanja Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji je preprečevanje kršitev zakonskih in 
drugih predpisov, katerih nadzor je v pristojnosti inšpektorjev ter opravljanje nalog in opravil s ciljem preventivnega 
in proaktivnega ukrepanja na področjih dela Uprave.

Najpomembnejši cilji:

Utrditev sistema varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih in neionizirajočih sevanj v 
Republiki Sloveniji,
ureditev pravnega reda na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji, 
vzpostavljanje sistema zagotavljanja in preverjanja kakovosti uprave, 
vzpostavljanje in posodabljanje programskih aplikacij zbirk podatkov in registrov, 
priprava izhodišč in gradiv besedila zakona za področje neionizirajočega sevanja (v letu 2005 se predvideva 
priprava zakona o varstvu ljudi pred vplivi neionizirajočih sevanj).
Predvidene aktivnosti Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji so: 
Izdajanje soglasij in dovoljenj za izvajanje sevalnih dejavnosti ter uporabo virov sevanja, 
vodenje registrov dejavnosti, virov sevanja, evidence doz ter evidence o izvedenih radioloških posegih, 
izdajanje pooblastil za delo izvedencev varstva pred sevanji, izvajalcev dozimetrije, odgovornih oseb, 
izvajalcev zdravstvenega nadzora, izvedencev medicinske fizike, izvajalcev izobraževanja in periodičnih 
tehničnih pregledov,
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potrditev ocen varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji,
- odobritev programov radioloških posegov, 

izdajanje soglasij k vlogam za izdajo dovoljenj za gradnjo manj pomembnih sevalnih objektov, 
medresorska koordinacija na področju varstva pred sevanji, 
vzpostavljanje in vzdrževanje zbirk podatkov, 
stilò s strokovno in splošno javnostjo, 
izvajanje inšpekcijskega nadzora, 
sodelovanje v mednarodnih organizacijah na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in sodelovanje na 
mednarodni ravni na področju varstva pred sevanji.

Na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji je zaradi kompleksnosti področja potrebno skrbeti za mednarodno 
sodelovanje s priznanimi institucijami kot so Mednarodna agencija za jedrsko varnost (MAAE), Mednarodna 
komisija za varstvo pred sevanji (ICRP), Britanski nacionalni svet za varstvo pred sevanji (NRPB), Evropsko 
združenje radiologov (EAR), Evropska krovna organizacija medicinskih fizikov (EFOMP) itd.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Obseg dela Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji za področji nadzorstev in izdaje dovoljenj in 
soglasij je možno oceniti s predstavitvijo razširjenosti uporabe radioaktivni snovi. Tako je poleg organizacij, ki 
upravljajo z večjo količino radioaktivnih snovi (NE Krško, Inštitut “Jožef Stefan”, Agencija za radioaktivne 
odpadke, Rudnik Žirovski vrh) še 150 drugih organizacij v gospodarstvu, ki uporabljajo ali shranjujejo skupno blizu 
600 zaprtih virov sevanj, 40 raziskovalnih in izobraževalnih laboratorijev, ter 100 industrijskih rentgenskih naprav. 
Za omenjene ustanove Uprava potrjuje ocene o varstvu izpostavljenih delavcev, ki so potrebne za pridobitev 
dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.

Odprte in zaprte vire sevanj se uporablja tudi v sedmih laboratorijih za nuklearno medicino pri diagnostiki in terapiji 
pacientov. Poleg radioaktivnih snovi je v evidenci tudi 700 rentgenskih naprav in pospeševalnikov v zdravstvu in 
veterinarstvu za katere Uprava izdaja dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti in uporabo virov sevanja.

Ocenjeni obseg je blizu 350 vlog uporabnikov oziroma izvajalcev dejavnosti.

Z viri ionizirajočih sevanj oziroma v območju ionizirajočih sevanj dela v Sloveniji blizu 5000 ljudi.

Od predvidenih 500 inšpekcijskih pregledov se zaradi manjše kadrovske zasedbe od načrtovane načrtuje izvedbo le 
okoli 150 inšpekcijskih pregledov (predvideno število pregledov, ki jih opravi inšpektor - brez ostalih zadolžitev v 
letuje ocenjeno na 75)

Glede na opisane naloge bo za izvajanje zakonsko predpisanih nalog potrebno zaposliti nove kadre na Upravi 
Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.

2316 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sredstvom za plače Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, ki opravlja 
strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področju izvajanja dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih 
sevanj v zdravstvu in veterinarstvu, varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj, omejevanja, 
zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj, presojanja ustreznosti in 
pooblaščanja izvedencev varstva pred sevanji.

2318 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sredstvom za materialne stroške Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, ki 
opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področju izvajanja dejavnosti in uporabe virov 
ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu, varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj, 
omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj, presojanja ustreznosti 
in pooblaščanja izvedencev varstva pred sevanji.

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

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju pogojev za pokrivanje osnovnih stroškov za zagotovitev 
materialnih pogojev za delovanje in izvajanje nalog Uprave in sicer:

sredstva za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih,
za materialne stroške oziroma za ustvarjanje pogojev nemotenega delovanja organa v sestavi, 
delovanja strokovnega sveta za vprašanja varstva ljudi pred ionizirajočim sevanjem, radioloških posegov in 
uporabo virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu, 
priprave gradiv in izhodišč za izdajo predpisov,
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priprave in izdaje publikacij z namenom osveščanja javnosti v zvezi z zdravstvenimi vplivi sevanj 
sredstva za delovanje, tekoče vzdrževanje in nadgradnjo registrov, zbirk podatkov in drugih aplikacij, ki 
vsebujejo osnovne podatke o izvajalcih sevalnih dejavnosti in uporabnikih virov sevanja

Predvidene so tudi aktivnosti na področju uvajanja sistema zagotavljanja kakovosti pri delovanju uprave in na 
področju izvajanja kontinuiranega izobraževanja in usposabljanja inšpektorjev in upravnih delavcev, ki je 
opredeljeno s prevzemom pravnega reda ter standardov in praks nadzora Evropske unije na področjih dela Uprave 
Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.

Navedena proračunska poraba na postavki materialni stroški predstavlja, glede na s 1. marcem 2003 ustanovljeno 
Upravo Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, sredstva za tri sodelavce za 8 mesecev in dveh sodelavcev za 2 
meseca v letu 2003, brez stroškov uporabe prostorov. Predlog proračuna za leto 2005 predvideva potrebe delovanja 
organa s šestimi zaposlenimi, torej z dodatno zaposlitvijo v primerjavi s številom zaposlenih v 2004.

2319 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sredstvom za organizacijsko tehnične pogoje Uprave Republike Slovenije za varstvo pred 
sevanji, ki opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področju izvajanja dejavnosti in uporabe 
virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu, varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih 
sevanj, omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj, presojanja 
ustreznosti in pooblaščanja izvedencev varstva pred sevanji.

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

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju pogojev za pokrivanje osnovnih stroškov za zagotovitev 
organizacijsko tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje nalog Uprave in sicer:

sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje,
za nakup strojne in standardne programske računalniške opreme, telekomunikacij in pisarniške opreme.

17062702 - Ekološka in kemijska varnost na področju zdravstva

1. Opis podprograma

Kakovostno življenjsko okolje je èden izmed prednostnih ciljev opredeljenih v Nacionalnem programu 
zdravstvenega varstva - Zdravje za vse do leta 2004. V okviru navedenega podprograma se izvajajo aktivnosti 
inšpekcijskega nadzorstva zaradi varovanja javnega zdravja kakor tudi ustvarjanje pogojev in sprejemanje ukrepov 
za zagotavljanje varovanja zdravja pred škodljivimi vplivi sevanja.

2. Pravne podlage

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ( Uradni list Rs št. 50/03 - prečiščeno besedilo)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj za izvajanje podprograma je varovanje javnega zdravja, ugotavljanje in preprečevanje škodljivih 
vplivov na zdravje na področju ionizirajočih sevanj.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti se zagotavlja izvajanje meritev 
radioaktivnosti življenjskega okolja po potrjenem lemem programu, vzpostavitev diagnostičnih referenčnih nivojev 
v radiološki diagnostiki in sistematičnega pregledovanju delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti ljudi 
zaradi prisotnosti naravnih virov sevanja.

2320 - Sevanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kakovostno življenjsko okolje je eden izmed prednostnih ciljev opredeljenih v Nacionalnem programu 
zdravstvenega varstva. V okviru navedenega podprograma se izvajajo aktivnosti inšpekcijskega nadzorstva zaradi 
varovanja javnega zdravja kakor tudi ustvarjanje pogojev in sprejemanje preventivnih in proaktivnih ukrepov za 
zagotavljanje varovanja zdravja pred škodljivimi vplivi sevanja.

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

Cilj podprograma je varovanje javnega zdravja, ugotavljanje in preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje na 
področju ionizirajočih sevanj. V tabeli je navedena predvidena realizacija za posamezne naloge v letu 2005 glede na 
predvideno porabo v letu 2003.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti proračunska postavka 2320 Sevanja 
zagotavlja izvajanje

meritev radioaktivnosti življenjskega okolja po potrjenem letnem programu, 
vzpostavitve diagnostičnih referenčnih nivojev v radiološki diagnostiki, 
vzpostavitev izdelave programa radioloških posegov in

- sistematičnih meritev radona.

Zakon v 128. členu predpisuje pripravo poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v 
sodelovanju z ministrstvom pristojnim za okolje, ministrstvom za kmetijstvo, ministrstvom pristojnim za varstvo 
pred naravnimi nesrečami in ministrstvom pristojnim za notranje zadeve. Poročilo mora vsebovati podatke o 
obratovanju objektov pomembnih za jedrsko in sevalno varnost, o radioaktivni kontaminaciji in monitoringu okolja, 
živil, pitne vode in krme, o prejetih dozah za prebivalstvo, s podatki o izpostavljenosti zaradi naravnih virov 
sevanja, o izpostavljenosti pacientov zaradi radioloških posegov, o škodljivih vplivih radioaktivnosti na zdravje, 
izvajanju ukrepov varstva pred ionizirajočimi sevanji, o mednarodnem sodelovanju ter o delu državnih organov na 
področju varstva pred ionizirajočimi sevanji.

Zakon v 47. členu določa, da se lahko radiološke posege zaradi diagnostike, zdravljenja in raziskovanja v 
zdravstvu in pravno-medicinskih postopkov opravlja ob odobrenem programu radioloških posegov : program 
načrtovanja, napotitve, odobritve in izvajanja radioloških posegov (48. člen).Namen izdelave programa radioloških 
posegov je vzpostavitev boljšega nadzora nad izpostavljenostjo ionizirajočim sevanjem v zdravstvu in s tem v 
končni fazi tudi dvig kakovosti radioloških posegov.

Zakon v 45. in 46. členu opredeljuje sistematično pregledovanje delovnega in bivalnega okolja zaradi 
izpostavljenosti ljudi zaradi prisotnosti naravnih virov sevanja.V sodelovanju s pooblaščenimi inštitucijami na 
področju varstva pred vplivi ionizirajočih sevanj potekajo sistematične raziskave radona v vrtcih, osnovnih, srednjih 
šolah ter drugih vzgojno-varstvenih zavodih, ki so omogočajo sanacijo z znižanjem previsokih koncentracij radona.

4. Planiram indikatorji

Uprava za varstvo pred sevanji se v aktivnosti s področja uresničevanja nacionalnega programa in strategije 
varovanja in krepitve zdravja vključuje z izvajanjem

sistematičnega pregledovanju delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti ljudi zaradi prisotnosti 
naravnih virov sevanja (45. in 46.(4) člen zakona),
nalog uvajanja diagnostičnih referenčnih nivojev in vzpostavitve zbirke podatkov o osebnim dozah zaradi 
radioloških posegov (50(6). člen zakona),

- izdelava osnutkov programov radioloških posegov s spremljajočo dokumentacijo (47. in 48. člen zakona) 
monitoringu radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode (90. in 123. člen),

- izdelavi poročila o ocenah doz za prebivalstvo (54. člen).
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SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE v tisoč tolarjih

SPU/PU/PPP/GPR/PPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 f 

(D

Strukt. sprem, 
rroračuna 2004

(2)

Predlog S 
proračuna 2005 

(3)

itrukt predloga 
proračuna 2005

(4)

Indeks

(5H3M1)

|27 ^MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE “11 18.518.932 i| 100,00| 1 19.604.454 | 1 100,00| [“ 105^i

[2711 ^[Ministrstvo za zdravje Il 16.219.430 k| 87,58| Q 17.445.724 | [_ 88,99| |~ 107,6|

bolnike z dolgotrajnimi boleznimi

|03 1

0303

ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ

35.000 JI 0,19|| 35.000 11 0,18|| 100,o|

35.000 0.19 35.000 0.18 100,0Mednarodna nomoč

03032701 Razvojna in humanitarna pomoč 35.000 0,19 35.000 0,18 100,0

I17 1 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1 16.184.430 |[ 873911~ 17.410.724 11 88,81 H 107,6|

1701 Ureianie in nadzor sistema zdravstva 2.368.602 12.79 2.326.919 11.87 982

17012701 Urejanje sistema zdravstva 2.368.602 12,79 2326.919 11,87 982

1702 Primarno zdravstvo 269.058 1,45 269.058 L3Z 100,0

17022701 Investicijska vlaganja v primarno 
zdravstvo

269.058 1,45 269.058 137 100,0

1703 Bolnišnično zdravstvo 8.750.040 4725 9.754.492 49,76 111.5

17032701 Investicijska vlaganja v bolnišnice 8.750.040 4725 9.754.492 49,76 111,5

1704 Nadomestila, povračila in odškodnine 18.005 0,10 18.244 0,09 1013

17042701 Odškodnine obolelim 18.005 0,10 18.244 0,09 1013

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 2.485.916 13,42 2.814.762 1436 1132

17062701 Spremljanje zdravstvenega stanja in 
aktivností promocije zdravja

2.434.594 13,15 2.761.575 14,09 113,4

17062703 Preprečevanje zasvojenosti 51.322 028 53.187 027 103,6

1707 Drugi programi na področju zdravstva 2.292.809 12,38 2227.249 1136 97,1

17072701 Zbiranje krvi in organov za presajanje 264.032 1,43 290.040 1,48 ' 109,9

17072702 Nujno zdravstveno varstvo 293.270 1,58 317232 1,62 1082

17072703 Zdravstvo na demografsko ogroženih 
območjih

35.752 ’ 0,19 39.330 020 110,0

17072704 Sekundariji in pripravniki 1.690.080 9,13 1370234 8,01 92,9

17072707 Programi pomoči za bolnike invalide in 9.675 0,05 10.413 0,05 107,6

področju zdravstva

[2713 k|Zdravstveni inšpektorat RS ki 1.408.760 k| 7.61ÌI 1.493,269 Ì 1 “wir- 106,0k

|17 1 |ZDRAVSTVENO VARSTVO 1.408.760 II wir 1.493.269 11 w|| 106,0|

1701 Ureianie in nadzor sistema zdravstva 1.153.136 6,23 1.193.269 6.09 103,5

17012701 Urejanje sistema zdravstva 1.153.136 6,23 1.193369 6,09 103,5

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 255.624 138 300.000 1,53 117,4

17062702 Ekološka in kemijska varnost na 255.624 138 300.000 1,53 117,4
področju zdravstva

[2714 1 Agencija RS za zdravila in medicinske 11 222.729 |F“ 1.2011 221.542 k F M3ir~ 99,5|
pripomočke^

|17 ||ZDRAVSTVENO VARSTVO || 222.729 H uoir 221.542 j 1 iää|| 99,5I

1701 Ureianie in nadzor sistema zdravstva 206.729 1.12 203.993 1,04 98,7

17012701 Urejanje sistema zdravstva 206.729 1,12 203.993 1,04 98,7

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 16.000 0,09 17.549 0,09 109.7

17062702 Ekološka in kemijska varnost na 16.000 0,09 17.549 0,09 109,7
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SPU/PU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

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) (5H3)/(1)

področju zdravstva

|2715 k|Urad RS za kemikalije ||l 586301 ki wki 360.434 k 1 i.84^ r- 61,5k

|17 ||ZDRAVSTVENO VARSTVO || 586301 H 3.n|| 360.434 j 1 wir 614|

1701 Ureianie in nadzor sistema zdravstva 227.183 133 224.391 1,14 98,8

17012701 Urejanje sistema zdravstva 227.183 133 224.391 1.14 98,8

1706 Preventivni proErami zdravstvenega varstva 359.118 1,94 136.043 0.69 37.9

17062702 Ekološka in kemijska varnost na 359.118 1,94 136.043 0,69 37,9
področju zdravstva

|2717 klUprava RS za varstvo pred sevanji ki 81.712 k n 0,44|| 1 83.486 k 1 033kl- is!
|17 ||ZDRAVSTVENO VARSTVO || 81.712 II 0,44|| 83.486 11 °>43ir 102,2|

1701 Ureianie in nadzor sistema zdravstva 51.712 038 52326 037 101.0

17012701 Urejanje sistema zdravstva 51.712 038 52.226 037 101,0

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 30.000 0.16 31.260 0.16 1042

17062702 Ekološka in kemijska varnost na 30.000 0,16 31.260 0,16 1043
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Ministrstvo za informacijsko

družbo
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KAZALO

28 Ministrstvo za informacijsko družbo

1. del
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0503 - Programi v podporo znanosti

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1306 - Telekomunikacije in pošta

14 - GOSPODARSTVO
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

2. del
2811 - Ministrstvo za informacijsko družbo

04022801 - Administracija
04022802 - Sistemi elektronskega komuniciranja

05032801 - Informacijsko komunikacijski sistemi

13062802 - Nadzor radio-frekvenčnega spektra in ostalih telekomunikacijskih storitev

14022802 - E - poslovanje

18032802 - Digitalne vsebine

2813 - Inšpektorat RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
13062801 - Administracija
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1. del

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Ena izmed prednostnih nalog Vlade RS je ustvarjanje razmer za čim hitrejši razvoj informacijske družbe, ki jo 
štejemo kot enega od najbolj pomembnih dejavnikov notranje in mednarodne konkurenčnosti. Obenem pa razvoj 
elektronskega poslovanja, ob vzporedni liberalizaciji telekomunikacijskega trga, na področju gospodarstva, znanosti 
in šolstva, kulture, civilne družbe in javne uprave prinaša vrsto razvojnih prednosti, ki se opažajo v večji vlogi 
znanja, večji preglednosti delovanja javne uprave in boljšemu dostopu do novih telekomunikacijskih in 
informacijskih storitev. Programi, kijih razvija Ministrstvo za informacijsko družbo so primerljivi s programi, kijih 
razvijajo članice Evropske unije in so zajeti v akcijskem načrtu e-Europe 2005. Sicer pa so temeljna programska 
izhodišča za delo podana v Državnem razvojnem programu RS 2001 - 2006.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Acijski načrt e-Europe 2005, Državni razvojni program Republike Slovenije 2001 - 2006, Strategija elektronskega 
poslovanja v lokalnih skupnostih, Strategija elektronskega poslovanja v javni upravi Republike Slovenije SEP-2004, 
Nacionalni program telekomunikacij, Strategija RS v informacijski družbi, Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Dejavnost ministrstva za informacijsko družbo bo v letih 2004 - 2005 usmerjena v doseganje naslednjih prioritet: 

Zmanjševanje digitalne ločnice v Sloveniji z razvijanjem javno dostopnih točk in računalniškim ter 
internetnim izobraževanjem;
Podpiranje razvoja aplikacij za elektronsko poslovanje v javni upravi, gospodarstvu, civilni družbi; 
Pospeševanje prehoda na širokopasovne povezave v akademskih in izobraževalnih okoljih;
Spodbujanje projektov, ki bodo zmanjševali razlike med dostopnostio do telekomunikacijskih in 
informacijskih storitev med mestom in podeželjem;
Vzpostavljanje ustreznih pravnih okvirjev za varno elektronsko poslovanje.

Dosedanji ukrepi so že povečali rabo interneta tako na delovnem mestu kot v gospodinjstvih. Tako je v zadnjem letu 
penetracija interneta v gospodinjstvih narasla od 22 % na približno 1/3 vseh gospodinjstev, kar nas ponovno 
približuje povprečju držav v Evropski unij L

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

0402 Informatizacija uprave

0402 - Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Program izvaja: 2811 Ministrstvo za informacijsko družbo.

Osnovna usmeritev dejavnosti Ministrstva za informacijsko družbo v okviru glavnega programa “Javna uprava” ne 
vsebuje samo javne uprave v ožjem smislu, pač pa vse oblike spodbujanja razvoja elektronskega poslovanja v 
gospodarstvu, znanosti, šolstvu, kulturi, civilni dražbi in javne uprave v ožjem smislu. Osnovni okvir dejavnosti 
ministrstva na tem področju določa Državni razvojni program Republike Slovenije za 2001 - 2006. V njem je 
spodbujanje razvoja informacijske in na znanju temelječe družbe ena od osrednjih prioritet Čeprav Slovenija v vrsti 
indikatorjev presega druge države kandidatke za vstop EU, pa se pri razvoju informacijske dražbe srečujemo s 
številnimi slabostmi, ki jih s ciljno usmerjenimi projekti želimo odpraviti ali vsaj zmanjšati. Poudarimo naj, da s 
temi projekti želimo povečati uporabo interneta pri opravljanju različnih storitev od javne uprave pa do 
gospodarstva, povečati število in raznovrstnost elektronskih aplikacij, omogočiti čimveč javno dostopnih točk, 
pospešiti računalniško in internetno opismenjevanje med tistimi kategorijami prebivalcev, ki so bili do sedaj 
potisnjeni na obrobje informacijskega razvoja.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

Osrednjo jedro tega programa tvori 8 projektov, ki merijo na spodbujanje ključnih točk razvoja informacijske 
družbe. Temeljijo pa na analizi ključnih slabosti, s katerimi se srečujemo pri hitrejšem uvajanju elektronskega 
komuniciranja v vseh družbenih segmentih. Ta primetjalna analiza je podana v dokumentu Evropske ministrske 
konference o informacijski družbi, kije bila v Ljubljani junija 2002.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

1. CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

Namen in cilj:

Težišče za informacijsko družbo je namenjeno raziskavam za spremljanje in predvidevanje razvoja informacijske 
družbe ter njenih implikacij. Zlasti na področju infrastrukture, tehnologije, trga dela, izobraževanja in socialne 
povezanosti, razvoja demokracije, kulture, uprave. Vrednotenje ciljev izvajamo s številom relevantnih mednarodnih 
objav in stopnjo prenosa raziskovalnih dosežkov v aplikativno sfero.

Specifični cilji:

Identificirati in raziskati značilna področja, kjer prihaja do zaostajanja pri razvoju in uporabi informacijsko- 
komunikacijske tehnologije (IKT), identificirati spremembe, ki so jih povzročile IKT na posameznih 
področjih družbene organizacije.
Določiti omejevalne in vzpodbujevalne dejavnike pri diseminaciji novih tehnologij in opreme v 
gospodinjstvih, razsežnosti problema računalniške in internetne nepismenosti, ukrepe za zmanjševanje 
digitalne ločnice, finančne, tehnološke in kulturni dejavnike, ki vplivajo na "receptivnost" slovenskega 
gospodarstva pri uvajanju novih tehnologij.
Določiti spremenjeno vlogo fizične dostopnosti do javnih dobrin in uslug v prostoru, vpliv dela na daljavo 
in telekomuniciranja na prostorske vzorce poselitve, spremembe urbanih oblik, izvesti študije posameznih 
primerov e-mest v Sloveniji.
Postavitev specifičnih modelov sistemov vodenja kakovosti za opis, prenovo in implementacijo poslovnih 
procesov upravnih postopkov.
Raziskati prepletanje komunikološkega in tehnološkega vidika internetnega komuniciranja, postavitev

Oblikovanje sistema indikatorjev razvoja in dostopnosti informacijsko-komunikacijske infrastrukture in 
tehnologije ter razvitosti informacijske družbe, indikatorji razvoja ID, oblike mrežnih povezanosti, 
vključevanje v evropske in svetovne tokove na institucionalni in civilno družbeni ter gospodarski ravni. 
Predstavitev in ovrednotenje novih paradigem razvoja, prenove in vzdrževanja informacijskih sistemov, 
evolutivni modeli upravljanja informacij, integrirane rešitve.
Ugotavljanje stanja na področju informatizacije v kulturi ter določitev modela poenotenja standardov. 
Določitev nacionalnih standardov in povezav z mednarodnimi standardi dokumentiranja in inventarizacije 
premične in nepremične kulturne dediščine.
Raziskati napredne mrežne tehnologije, s poudarkom na optimalnem izkoriščanju obstoječih virov, ki so 
prednostno opredeljene tudi v raziskovalnem programu EU IST.
Raziskati in vzpodbuditi aplikativno uporabo jezikovnih virov v elektronski obliki z namenom 
prepoznavanja in sintetiziranja govora ter avtomatskega prevajanja slovenskega jezika v druge jezike in 
obratno.
Raziskati nove metodološke pristope, ki so usmerjeni v razvoj integralnih informacijskih rešitev v 
konvergenčnem okolju.

Rezultati projektov bodo obogatili slovensko informacijsko družbo na naslednjih področjih:

Informacijske infrastrukturne tehnologije in spremembe v družbeni organizaciji ob uvedbi liberaliziranega 
trga telekomunikacijskih storitev.
Možnosti in ekonomski učinki on-line študija na daljavo v Sloveniji.
Računalniško opismenjevanje prebivalstva (ROP).
Prostorsko-sociološki vplivi vzpostavljanja informacijske družbe.
Prostorski vidiki razvoja informacijske družbe.
Metodologija enotnega vzpostavljanja sistemov vodenja kakovosti v informacijski družbi.
Prenova procesa planiranja urbaniziranega prostora v lokalnih skupnostih kot del priprav pri vključevanju 
Slovenije v globalne integracijske procese.
Komunikacijski, odločevalski in upravljavski procesi v informacijski družbi.
Model vzpostavitve participativnega prostorskega planiranja z uporabo internetnih tehnologij.
Razvoj inteligentnega portala na osnovi življenjskih situacij.
Spremljanje razvoja informacijske družbe.
PROVIP - Predstavitev, ovrednotenje in izbira paradigem razvoja.
Metodološka izhodišča in prototip sistema za obvladovanje poslovnih pravil v informacijskih in poslovnih 
sistemih.
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Regionalno informacijsko središče.
Predstavitev in javni dostop do zbirk o biotski raznovrstnosti Slovenije.
Vzpostavitev mrežnih povezovanj, ki temeljijo na tehnologijah GRID.
Učinkovit sistem za prepoznavanje in sintetiziranje govora ter sistem za prevajanje iz slovenske jezika v 
tuje jezike in obratno.
Metodologija razvoja integriranih informacijskih rešitev v konvergenčnem okolju.

Aktivnosti:

1 ) Izvajanje javnega razpisa »Ciljni raziskovalni projekti« v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo znanost in šport 

Indikatorji): 2004 2005
Število relevantnih mednarodnih objav (indeks SCI oz. SSCI) >5 >10

2. E-PROSTOR

Namen in cilj:

Namen projekta e-prostor je omogočiti javno dostopnost čim širšemu krogu prebivalcev ter participacijo 
gospodarskih družb in njihovo elektronsko komunikacijo z javno upravo. V konceptu e-prostora so vsebovane 
integrirane rešitve na infrastrukturni in aplikativni ravni. Indikatorji uspeha projekta so vezani na pokritost dostopa 
do interneta ter na število in uporabljenost aplikativnih sistemov.

E-prostor podpira usmeritev Ministrstva za informacijsko družbo, kije usmerjeno k ljudem in njihovemu vživljanju 
ter življenju v informacijski družbi. Udejanjanje ideje o dostopnosti do sodobnih dosežkov tehnologije in znanosti je 
mogoče realizirati preko omogočanja dostopnosti do sodobnih informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij (IKT) 
in storitev kar najširši javnosti, pa naj bo ta realizacija zasnovana na aktivnostih v smeri nudenja ter omogočanja 
dostopa ali v smeri podpore izvajanju (finančne in vsebinske) tovrstnim aktivnostim. E-prostor ima za cilj 
zmanjšanje digitalnega razkoraka na področju informacijske družbe ter s tem odpravo digitalne ločnice. Namen je 
usmerjen v postavljanje javno dostopnih točk (lastnih ali s sofinanciranjem) do interneta in sodobnih IKT ter storitev 
in s tem zagotavljanje enakovrednega vključevanja v informacijsko družbo. Javno dostopne točke so zasnovane na 
vsebini, ki naj omogoča motivacijo za uporabo e-tehnologije in e-storitev. Ker pa je e-prostor širši pojem, se pri tem 
navezujemo še naprej in lahko govorimo o vključenosti vseh v proces informatizacije družbe, tako v tehnološkem 
kot vsebinskem pogledu.

Cilj projekta je omogočanje in zagotavljanje dostopnosti do sodobnih EKT ter storitev za vse s posebnim poudarkom 
na vsebini. Z vsebino ustrezno pritegnemo ter motiviramo vse, ki želijo uporabljati tehnologijo ter storitve in se tako 
aktivno vključiti v informacijsko družbo ter možnosti, ki jih ta ponuja in konec koncev tudi zahteva.

V letu 2005 nameravamo nadaljevati z vzpostavitvijo javno dostopnih točk ter z ostalimi projekti, ki imajo cilj v 
zmanjševanju digitalne ločnice.

Aktivnosti:

1. Sodelovanje in sofinanciranje projektov programa e-Uprava v skladu s sklepi Komisije za informatiko v JU.
2. Sofinanciranje projektov vzpostavitve javno dostopnih točk.
3. Sofinanciranje projektov, ki prispevajo k zmanjševanju digitalne ločnice.
4. Sofinanciranje projektov, ki prispevajo k vzpostavitvi okolja za razvoj storitev na podlagi sekundarne rabe 

informacij javnega značaja.
Indikatorji); 2004 2005
Število e-šol 30 40,

3. RAZVOJ ID - CIVILNA DRUŽBA

Namen in cilj:

Namen je vzpodbuditi in pospešiti uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) pri ciljnih civilno 
družbenih skupinah, s poudarkom na skupinah, ki imajo zaradi raznih ovir (zdravstvenih, socialnih) otežen dostop 
do IKT in zato postajajo diskriminirani v smislu informacijske družbe. Ciljne civilno družbene skupine, kijih bomo 
podprli so neprofitne organizacije, ki interesno združujejo ljudi ali neprofitne organizacije, katerih namen je 
vzpodbujanje uporabe IKT, dostopa do informacij in storitev na svetovnem spletu ter usposabljanje za informacijsko 
družbo. V tem okviru bomo podprli projekte, ki bodo vzpodbujali vključevanje različnih skupin ter civilno 
družbenih iniciativ v procese ekonomije temelječe na znanju. S tem želimo vzpodbujati razvoj, višjo stopnjo 
uporabe in olajšan dostop do informacijske tehnologije za ciljne skupine in v čim večji meri odpraviti izključevanje 
iz informacijsko družbe.

Sofinancirali bomo uporabo IKT organizacijam slovenskih manjšinskih skupnosti v sosednjih državah, ki bo 
potekalo v skladu s 5. in 6. ciljnim področjem strategije Republika Slovenija v informacijski družbi, samostojno ali 
v sodelovanju s programi Ministrstva za kulturo.
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Prav tako bomo sofinancirali društva v javnem interesu (po dikciji 22. člena Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti), ki programsko delujejo v smislu izpolnjevanja ciljnih področij strategije Republika Slovenija v 
informacijski družbu

V sklopu razvoja informacijske družbe znotraj civilne družbe so predvideni predvsem naslednji projekti:

večja dostopnost do IKT: poudarek bo na javno dostopnih točkah znotraj lokalnih skupnosti namenjenih 
večji dostopnosti do IKT za ljudi, ki nimajo možnosti uporabe IKT doma.
usposabljanje za informacijsko družbo: poudarek na pridobivanju znanja za enakopraven dostop do 
informacij za vse.
kulturno informacijsko komunikacijska središča za manjšine v Sloveniji in Slovence v zamejstvu: 
zasnovana kot kulturni centri, kjer bo omogočen dostop do sodobne IKT ob vzpodbujanju sodelovanja 
večkulturnih in večjezičnih skupin.
večja dostopnost do IKT ljudem s posebnimi potrebami.

Aktivnosti: 

1) Izvajanje javnega razpisa iz sklopa »Civilno družbene iniciative«.

Indikator(ji): 2004 2005
Število javnih dostopnih točk do interneta na milijon prebivalcev(eEurope 2005) 150 200

4.SPODBUJANJE RAZVOJA ODPRTE KODE

Namen in cilj:

Spodbujanje razvoja in uporabe programske opreme temelječe na odprti kodi posega v več področij. Nanaša se tako 
na splošno dostopne, uporabne in lokalizirane aplikacije namenjene najširši javnosti kot tudi tistih, ki so namenjene 
le delovanju organov javne uprave.

Zaradi splošnega načela gospodarnosti ravnanja z javnimi sredstvi želimo organi državne uprave RS pri načrtovanju, 
gradnji, vzdrževanju in opustitvi informacijskih sistemov, dosegati finančno čimbolj učinkovite rezultate. To nujno 
ne pomeni popolno in samodejno sprejetje programske opreme temelječe na odprti kodi, temveč enakopravno 
obravnavanje vseh ponudnikov rešitev in individualno ocenjevanje primernosti vsake rešitve posebej. Izbrana 
rešitev je lahko torej odprtokodna, lastniška ali zmes obeh pristopov.

Za zanesljivo in učinkovito delovanje organov državne uprave (izvajanje njihovih funkcij in nalog) je nujna 
izmenljivost podatkov, tako med organi državne uprave kakor tudi s pravnimi in fizičnimi subjekti zunaj nje. Zato je 
raba odprtih standardov in protokolov, ki omogočajo čim višjo stopnjo povezljivosti in izmenljivosti podatkov 
absolutna nuja. Vsekakor bomo v prihodnosti imeli skoraj povsod mešane informacijske sisteme, sestavljene tako iz 
lastniške kot odprtokodne programske opreme.

Programska oprema temelječa na odprti kodi je zaradi možnosti sprememb v izvorni kodi že po definiciji bolj odprta 
za prilagoditve in izboljšave ter nadgradnje, ki jih je povrhu vsega mogoče še nadalje distribuirati med različnimi 
organi državne uprave s podobnimi zahtevami.Večina odprtokodnih licenc omogoča trajno last razvite programske 
rešitve, kar odstrani nujo po mnogokrat neželenih nadgradnjah informacijskih sistemov pod pritiski proizvajalcev 
licenčne programske opreme.Za delo z odprtokodno programsko opremo in rešitvami je potrebna ustrezna 
usposobljenost uporabnikov, za kar je potrebno izvajanje izobraževanj in usposabljanj.

Varnost programskih produktov temelječih na odprti kodi je pogosto večja od marsikaterega primerljivega 
licenčnega produkta, gotovo pa se z možnostjo vpogleda v izvorno kodo le te-ga krepi zaupanje v varnost in 
zasebnost programske rešitve.

Poleg rabe odprtokodne programske oprema za potrebe organov državne uprave pa želimo tudi finančno 
vzpodbuditi delovanje posameznikov in organizacij, ki se ukvarjajo z razvojem, prilagajanjem in lokalizacijo 
tovrstne programske opreme in gradnjo informacijskih rešitev temelječih na njej. Poleg same finančne vzpodbude v 
obliki sofinanciranja projektov, ki razvijajo, posodabljajo, uvajajo in lokalizirajo tovrstno programsko opremo, pa 
želimo tudi promovirati njihove rezultate in poleg finančnega dati njihovim avtorjem tudi moralno, javno zadoščenje 
za njihov vložen trud in napore. V ta namen želimo nagraditi in publicirati dobre, lokalizirane in predvsem uporabne 
rešitve razvite v okviru ene od prostih licenc, ki jih je odobrilo združenje OSI.

Aktivnosti:

1. Izvajanje javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja, lokalizacije in razširjanja programske opreme 
temelječe na odprti kodi.

2. Natečaj za najboljše odprto kodne rešitve.
3. Izvajanje "policy" dokumenta o odnosu organov državne uprave RS do programske opreme temelječe na odprti 

kodi.
Indikatorji):
Število lokaliziranih produktov odprte kode in/ali razvitih aplikacij

2004
5

2005
20
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5. SPODBUJANJE RAZVOJA APLIKACIJ ZA JAVNO UPRAVO

Namen in cilj:

Razvoj aplikacij 22 javno upravo je tipična medresorska dejavnost Vrednotenje poteka z uporabo ustaljenih 
indikatorjev eEurope.

Spodbujanje razvoja aplikacij za javno upravo bo sledilo ciljem, ki so navedeni v dokumentih EU, kot na primer e- 
Europe+ in e-Europe 2005 ter v domačih dokumentih, kot na primer Strategija Republika Slovenija v informacijski 
družbi, Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (e-občine) in Strategija e-poslovanja v javni 
upravi v RS za obdobje od leta 2001 do leta 2004 (v pripravi je strategija za novo obdobje). Ministrstvo za 
informacijsko družbo bo enakovredno spodbujalo uvajanje elektronskega poslovanja tako na državni kot tudi na 
lokalni ravni.

V letu 2003 je bila sofinancirana izdelava Strategije uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (e- 
občine) (SEPLS) , ki vsebinsko in časovno opredeljuje uvajanje elektronskega poslovanja v uprave lokalnih 
skupnosti. V letu 2005 bo ministrstvo po SEPLS-u sofinanciralo razvoj in implementacijo posameznih e-storitev, ki 
bodo pripomogle k poenostavitvi in posodobitvi administrativnih in upravnih postopkov z uporabo sodobnih 
informacijsko telekomunikacijskih tehnologij. Ministrstvo bo v prvi fazi financiralo izvedbo temeljnih projektov iz 
strategije SEPLS, v nadaljevanju pa projekte razvoja e-storitev v smislu centraliziranih spletnih informacijskih 
servisov. (So)financirana bo vzpostavitev in delovanje IT centra za občine na Centru Vlade RS za informatiko ali pa 
izgradnja centra na drugi lokaciji (pristojnost CVI/MNZ). Na ravni državne uprave je predvideno sodelovanje in 
sofinanciranje priprave in vodenja projektov razvoja elektronskih storitev kot tudi sofinanciranje posameznih 
aplikativnih rešitev.

Aktivnosti:

1. (So)financiranje projektov spodbujanja, razvoja, uporabe in razširjanja elektronskega poslovanja v javni upravi.
2. (So)financiranje razvoja elektronskega poslovanja lokalnih skupnosti(e-občine).
3. (So)financiranje vzpostavitve in delovanja IT centra za občine.
Indikatorji): 2004 2005
Število splošno dosegljivih aplikacij lokalne samouprave 5 10

6. SPODBUJANJE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA PODJETU

Namen in cilj:

Dejavnost je osredotočena predvsem na majhna in srednje velika podjetja. Poudarek je na pospeševanju 
elektronskega poslovanja in omogočanju izmenjave podatkov z uporabo standardiziranih shem. Učinke projekta 
vrednotimo s stopnjo sodelovanja gospodarskih subjektov pri elektronskem poslovanju in prirastkom števila 
standardnih shem za izmenjavo podatkov.

Namen projekta je spodbujanje elektronskega poslovanja, predvsem v malih in srednje velikih podjetjih. Pri 
izvajanju nalog tega projekta bomo sodelovali z institucijami, ki so bile ustanovljene z nalogo zagotavljati podporo 
podjetjem in imajo zato že vzpostavljene komunikacijske poti z gospodarstvom.

Tudi v letu 2005 namerava ministrstvo izvajati projekte v sodelovanju z Pospeševalnim centrom za malo 
gospodarstvo (BCMG). Namen projektov, ki jih v sodelovanju z MID izvaja PCMG je čimveč malih in srednje 
velikih podjetij informirati o e-poslovanju ter jih spodbujati, da bi v svoje poslovanje pričeli uvajati rešitve, ki jih 
ponujajo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije. Ti projekti so:

razvoj mreže telecentrov in priprava pogojev za razvoj eDela,
razvoj poklicnih kvalifikacij povezanih z e-družbo ter programov usposabljanja za delo na področju e- 
tehnologij,
promocija e-poslovanja (Euro Info Center), 
organizacija svetovanja za uvajanje e-poslovanja, 
vzpostavitev mreže t.i. referenčnih centrov za e-poslovanje.

Navedeni programi so nadaljevanje aktivnosti, ki so se pričele že v letu 2001 na podlagi akcijskega programa 
zaposlovanja, programov in ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti ter programa Euro Info Centrov.
V teh programih po sklepu vlade kot partnerji PCMG sodelujejo tudi MDDSZ, MKGP in MŠZŠ.

Aktivnosti:

1. Sodelovanje na združenih projektih z Ministrstvom za gospodarstvo.
2. Sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije, predvsem s sekcijo za IKT.
3. Sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo pri javnem razpisu za vzpostavitev tehnološke mreže s področja 

IKT
Indikatorji): 2004 2005
Delež standardiziranih shem prenosa podatkov 20 % 50%
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7. INDIKATORJI INFORMACIJSKE DRUŽBE

Namen in cilj:

Namen je metodološko usklajevanje z EU in zbiranje podatkov za definirane indikatorje informacijske družbe. 
Rezultati projektov so vrednoteni na podlagi stopnje ustaljenosti indikatorjev in zmožnosti zbiranja relevantnih 
podatkov za te indikatorje.

Sistem ocenjevanja je zasnovan tako, daje ocene indikatorjev, izmerjenih v Sloveniji, možno primerjati z ocenami 
indikatorjev drugih držav pristopnic in držav članic EU. Ocene večine indikatorjev, izmerjenih v Sloveniji, bodo 

podane enkrat letno, nekatere izmed njih pa bomo merili tudi večkrat lemo.

Nadaljevali bomo z utečenimi aktivnostmi spremljanja indikatorjev eEuropa+ in postopoma prešli na spremljanje 
indikatorjev v skladu s akcijskim načrtom eEuropa 2005. Pri pridobivanju podatkov bomo v čim večji meri 
sodelovali z drugimi državnimi organi MOP, MZ, Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto in drugimi. 
Podatke za merjenje indikatorjev povezanih z gospodarstvom bomo pridobivali skupaj s Statističnim uradom RS, 
preko javnega razpisa za spremljanje relevantnih indikatorjev kot tudi njihove analize. Vsi zbrani podatki bodo 
objavljeni na naših spletnih straneh in tako javno dostopni. Na podlagi rezultatov poglobljenih analiz bomo izvajali 
aktivnosti, ki bodo povečali razvitost informacijske družbe v Sloveniji.

Aktivnosti:

1. Sodelovanje v statistični skupim DG INFSO
2. Pokrivanje vrednosti indikatorjev
Indikatorji): 2004 2005
Pokritost indikatorjev informacijske družbe 90% 100%

8. RAZVOJ AKADEMSKIH OMREŽIJ IN VSEBIN

Namen in cilj:

Univerzitetna okolja so tista, kjer se rojeva največ znanja in kjer se izobražujejo in delajo ljudje, ki v največji meri 
prispevajo k razvoju novih vsebin in storitev na vseh področjih družbenega udejstvovanja. V teh okoljih študentje, 
znanstveniki in drugi strokovnjaki pogosto delajo v za njih, neprimernih tehničnih pogojih. Med te pogoje, z 
napredkom in vse večjo uporabo, nedvomno spada tudi oprema za medomrežno in medračunalniško povezovanje. 
Ta problem je skupen tako tehniškim kakor tudi netehniškim področjem in čeprav se tehnične zahteve različnih 
področij pogosto močno razlikujejo, je vsem skupno dejstvo, da je sredstev za izvedbo projektov s tega področja 
vedno premalo.

Ministrstvo za informacijsko družbo (MID) se problemov, povezanih s pridobivanjem sredstev za izvedbo tovrstnih 
projektov zaveda in skuša tudi s sofinanciranjem razvoja omrežij in vsebin v univerzitetnih okoljih prispevati k 
hitrejšemu in kvalitetnejšem razvoju znanosti v Sloveniji. Zato smo v proračunskih sredstvih MID načrtovali projekt 
z naslovom Sofinanciranje razvoja omrežij in vsebin v univerzitetnih okoljih, ki vsebuje sredstva, ki jih želimo 
nameniti za te namene.

Namen projekta sofinanciranja je torej razvoj novih in nadgradnja obstoječih kapacitet za medomrežno in 
medračunalniško povezovanje. Sem spada sofinanciranje aktivne in pasivne telekomunikacijske opreme za 
povezovanje računalniških sistemov (usmerjevalniki, stikala, strežniki, klicne vstopne točke, modemske povezave, 
hrbtenični povezovalni sistemi ipd.), kakor tudi sofinanciranje projektov, ki bodo tej in drugim že obstoječim 
telekomunikacijskim zmogljivostim dodala informacijsko vsebino. Sem štejemo predvsem projekte, ki študentom in 
zaposlenim omogočajo lažje in kvalitetnejše delo ter lajšajo dostop do podatkov (delo na daljavo, študij na daljavo, 
skladiščenje podatkov in podobno).

Cilji projektov so osredotočeni na:

a. ) razvoj omrežij za medomrežno in medračunalniško povezovanje, kije namenjen sofinanciranju nakupa nove in
nadgradnje obstoječe strojne opreme za izvedbo računalniških podatkovnih povezav.

b. ) razvoj vsebin za medomrežno delo, ki je namenjen razvoju lastnih aplikativnih rešitev, ki olajšujejo in
omogočajo kvalitetnejše in bolje dostopno delo študentom in zaposlenim na fakultetah. Projekti niso 
namenjeni kakršnem koli komercialnemu delovanju ali oddajanju v uporabo drugim, komercialnim 
uporabnikom.

Aktivnosti:

1) Izvajanje javnega razpisa »Akademska omrežja in vsebine«.

Indikatorji): 2004 2005
Stopnja pokritosti akademskih institucij z zadovoljivo infrastrukturo in vsebinami 65% 70%

Opomba: »zadovoljivo« pomeni skladnost z aktualno tehnologijo
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4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2811 - Ministrstvo za informacijsko družbo
04022801 Administracija
04022802 Sistemi elektronskega komuniciranja

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

0503 Programi v podporo znanosti

0503 - Programi v podporo znanosti

1. Opis glavnega programa

Program obsega stalen razvoj nalog Amesa, izvajanje projekta e-vas in vzpostavitev hitrih internet priključkov.

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

Cilji so:

Oblikovanje modela e-skupnosti, izbor storitev, vsebin in virtualnih interesnih skupnosti;
- Omogočiti učeči populaciji dostop in uporabo sodobne IKT;

Vzpostaviti stabilen sistem stalnega razvojnega ciklusa Ames.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotoviti povečanje zmogljivosti Ames;
Vzpostavitev hitrih internetnih priključkov za vse uporabnike, ki so upravičeni do dostopa do nacionalnega 
izobraževalnega in raziskovalnega omrežja (osnovne, srednje in višje šole, visokošolski zavodi, študentski 
domovi, knjižnice, vrtce in raziskovalne inštitucije);

- Zasledovanje, vodenje in analiza učinkovitosti in uspešnosti projekta e-skupnosti;
Gradnja infrastrukture in izgradnja e-skupnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2811 - Ministrstvo za informacijsko družbo
05032801 Informacijsko komunikacijski sistemi

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Z liberalizacijo telekomunikacijskega trga in poštnih storitev in uvajanjem elektronskega poslovanja se bistveno 
povečuje vloga nadzorovanja telekomunikacij, pošte in elektronskega poslovanja. Obstoječe naloge so bolj 
zahtevne, ker se število konfliktov tudi zaradi večjega števila akterjev na tem področju povečuje, povečujejo se 
zahteve po strokovni in tehnični usposobljenosti inšpektorjev. Inšpektorat pa tudi dobiva nove naloge na področju 
inšpekcijskega nadzora po zakonu o elektronskem podpisu in poslovanju. Inšpektorat RS za telekomunikacije, e- 
podpisovanje in pošto nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo poštni in 
telekomunikacijski promet, telekomunikacijske zveze in sisteme ter zakonodaje o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni razvojni program Republike Slovenije 2001 - 2006, Strategija elektronskega poslovanja v lokalnih 
skupnostih, Strategija elektronskega poslovanja v javni upravi Republike Slovenije SEP-2004, Nacionalni program 
telekomunikacij, Strategija RS v informacijski družbi, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o 
telekomunikacijah, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

za Inšpektorat za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto - izvajanje inšpekcijskega nadzora 
skladno z zakonodajo, 
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za Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto - urejanje trga telekomunikacij, pošte, nadzora 
radiofrekvenčnega spektra in akreditacija za e-podpis.

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

1306 Telekomunikacije in pošta

1306 - Telekomunikacije in pošta

1. Opis glavnega programa

V okviru programa naj poudarimo dve glavni prioriteti:

Financiranje delovanja Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto v skladu z zakonom o 
telekomunikacijah. ATPR kot neodvisni regulatorje vseskozi pod nadzorom domače javnosti, njeno delo pa 
tudi spremlja ustrezen direktorat EU. Prav od njene usposobljenosti je odvisen nadaljnji razvoj 
konkurenčnosti, predvsem na področju telekomunikacij.
Inšpekcijsko delo na področju telekomunikacij, e-podpisovanja in pošte.

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

za Inšpektorat RS telekomunkacije, elektronsko podpisovanje in pošto-nadzor nad izvajanjem zakonodaje, 
za Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto - urejanje trga telekomunikacij, pošte, nadzora 
radiofrekvenčnega spektra in akreditacija za e-podpis.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilji Išpektorata je nadzor nad izvrševanjem zakonodaje, ki ureja poštni in telekomunikacijski 
promet, telekomunikacijske zveze in sisteme in nadzor, ki ga bo izvajal inšpektorat na osnovi zakonodaje o 
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.

Letni izvedbeni cilji ATRP zajemajo:

izdajanje dovoljenj za opravljanje telekomunikacijskih storitev, 
upravljanje in nadzor nad številčnim in frekvenčnim prostorom, 
nadzor nad cenami, >
nadaljnja razširitev in posodobitev nadzomo-merilne službe,

- merj enj e kakovosti rokov prenosa v poštnem prometu,
zagotavljanje nadzora nad kvaliteto poštnih storitev, 
nadziranje akreditiranih overiteljev na področju elektronskega podpisa, 
intenzivno sodelovanje z mednarodnimi poštnimi in telekomunikacijskimi organizacijami in meddržavno 
sodelovanje,
urejanje radio-frekvenčnega spektra z nabavo ustrezne opreme.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2811 - Ministrstvo za informacijsko družbo
13062802 Nadzor radio-frekvenčnega spektra in ostalih telekomunikacijskih storitev

2813 - Inšpektorat RS za telekomunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
13062801 Administracija

14 - GOSPODARSTVO

1. 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 področju informatizacije gospodarstva v Republiki Sloveniji bodo aktivnosti ministrstva v letu 2004 usmeijene 
predvsem v vzpostavljanje inovativnega ter podpornega okolja za podjetništvo, predvsem za mala in srednje velika 
podjetja.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo podjetjem aktiviranje vseh možnih 
virov (človeških, materialnih in finančnih) za njihovo rast, učinkovito vključevanje v okolje ter konkurenčnost na 
globalnem trgu, skratka v vzpostavitev okolja, ld bo ob učinkoviti rabi sodobnih IKT rešitev omogočalo čim večjo 
izkoriščenost podjetniškega potenciala v Sloveniji.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Letni izvedbeni cilji podprograma so vezani na povečanje stopnje sodelovanja gospodarskih subjektov pri 
elektronskem poslovanju in prirastkom števila standardnih shem za izmenjavo podatkov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2811 - Ministrstvo za informacijsko družbo

14022802 E - poslovanje

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

1803 Programi v kulturi

1803 - Programi v kulturi

/. Opis glavnega programa

Spodbuditi razvoj digitalnih vsebin na področju kulture.

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

Omogočiti razvoj in uporabo sodobne KT in metod za vzpostavitev in dopolnitev evidence kulturne dediščine.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Letni izvedbeni cilji so omejeni na študije konvergenčnih učinkov medijev, študije o možnostih vzpostavitve 
digitalne evidence kulturne dediščine in programskemu financiranju multimediiskih centrov v sodelovanju z 
Ministrstvom za kulturo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

2811 - Ministrstvo za informacijsko družbo
18032802 Digitalne vsebine
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SPU- IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

28 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO

Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih

SPU/PPP/GPR

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

Í28 (MINISTRSTVO ZA
.....'informacijsko DRUŽBO

d)g)g)(4) (5H3y(l)
|| 4.713.602 il 100,ooi 1 4.7783271 f- 100,ooi 1 10MÌ

J
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1.198.947

IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave 1.198.947

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 2.129.357

0503 Programi v podporo znanosti 2.129357

13 PROMET. PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1.296.926

1306 Telekomunikacije in pošta 1.296.926

14 GOSPODARSTVO 74.772

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti

74.772

18 KULTURA. ŠPORT IN NEVLADNE 13.599
ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi 13.599

25,44 1247.692 26.11 104.1

25,44 1247.692 26,11 104,1

45.17 2.060.119 43.11 96.8

45,17 2.060.119 43,11 96,8

27,51 1376.856 28.81 106,2

27,51 1.376.856 28,81 1062

1,59 79.490 1.66 1063

1,59 79.490 1,66 1063

0,29 14.170 0J0 1042

0,29 14.170 030 1042
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2. del

04022801 - Administracija

1. Opis podprograma

Skladno s svetovnimi in evropskimi usmeritvami ter usmeritvami in prednostnimi nalogami Vlade RS je ustvarjanje 
razmer za čim hitrejši razvoj informacijske družbe, ki jo štejemo kot enega od najbolj pomembnih družbenih 
dejavnikov, kot tudi dejavnikov notranje in mednarodne konkurenčnosti.

Za uresničitev zastavljenih nalog, kot tudi za zagotovitev mednarodne in evropske primerljivosti in povezljivosti, je 
treba zagotoviti ustrezne kadre z najvišjo stopnjo potrebnega znanja in veščin ter učinkovito administracijo.

2. Pravne podlage

Zakon o državni upravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektotju,Uredba o notranji 
organizaciji, sistemizaciji in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih, Uredba o organih v sestavi 
ministrstva, Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Zakon o 
povezovanju javnih evidenc (v pripravi), Zakon o javnih naročilih, Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti, 
Strategija Republika Slovenija v informacijski družbi, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države, Zakon o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije, Zakon o javnih financah.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Vzpostaviti administracijo, ki bo zagotavljala učinkovito poslovanje in normativno usklajenost

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Kadrovska popolnitev skladno s kadrovskim načrtom, zagotavljanje nemotenega tekočega poslovanja ministrstva, 
vzdrževanje stikov z evropskimi institucijami.

1468 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za informacijsko družbo v okviru svojih nalog in pristojnosti spodbuja uporabo najnovejše tehnologije 
ter najsposobnejše tehnologije in tehnike obdelave in prenosa podatkov ter zagotavljanja storitev elektronskega 
poslovanja. Pri tem mora sproti slediti razvoju, kar zaradi pestrosti in zahtevnosti področja zahteva številno ustrezen 
in visoko usposobljen kader. Ministrstvo ima za upravljanje in vodenje tovrstnih projektov, z vsemi strokovnimi in 
podpornimi funkcijami, kvoto zaposlitev, ki zagotavlja sprejemljivo minimalno operativnost

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

Sprejeta (pod)zakonska regulativa.

3. Planirani indikatorji

Sprejeti skupni kadrovski načrt SKN.
t

1472 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana večja programska usmeritev ministrstva posledično zahteva ustrezna materialna sredstva, ki so povezana 
s tekočim delovanjem. Načrtovana so tudi sredstva za poslovna sodelovanja in stroške organizacij na prireditvah, ki 
so v skladu z razvojno politiko ministrstva. Finančna soudeležba konferenc, prireditev in delavnic, ki promovirajo in 
spodbujajo razvoj ID ter uporabo sodobne IKT in jo organizirajo tako organi javne oprave, civilna družba ali 
predstavniki gospodarstva tako doma kot v tujini s povdarkom na prireditvah aktivnosti EU ter sredstva za najem 
poslovnih prostorov.

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

Posredni učinki števila zaposlenih, sprejeti obseg del s proračunom RS in povprečna ocena stroškov.

1477 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaposleni morajo, v kolikor lahko ohranjajo in nadgrajujejo svoje vedenje in znanje na področju sodobne KT, 
uporabljati ustrezna opremo in orodja, kar seveda zahteva investicije v sodobno tehnologijo in ustrezno vzdrževanje 
Ie-te.

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

Standardi nabave in uporabe KT.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razvojni projekt št.2811-02-0013: Obnova opreme

Nakup in finančni najem službenih vozil, nakup in finančni najem pisarniškega pohištva in ostale opreme, nakup 
sodobne KT.

1478 - Članstvo v mednarodnih organizacijah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva članarin pri:

UPU - Universal Postal Union, Union Postale Universelle - svetovna poštna zveza UPU,ki je specializirana 
agencija Združenih narodov kot mednarodna medvladna organizacija in deluje na področju urejanja 
mednarodnih poštnih storitev. Republika Slovenija je od leta 1992 polnopravna članica UPU, 
MEDNARODNA TELEKOMUNIKACIJSKA ZVEZA (ITU)- je specializirana agencija Združenih 
narodov in ena najstarejših mednarodnih organizacij s skupaj 189 članicami. Republika Slovenija je postala 
članica ITU junija 1992,
CEPT - Conference Européenne des administrations des Postes et des Télécommunications (Evropska 
konferenca uprav za pošto in telekomunikacije)- Svetovna telekomunikacijska zveza (ITU) in Svetovna 
poštna zveza (UPU), katerih članica je tudi Republika Slovenija, imata evropskega sogovornika v Evropski 
konferenci uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT). Konferenca CEPT je notranje organizacijsko 
razdeljena na področje pošte, kjer obdeluje regulativně zadeve v okviru CERP-a, operativne pa znotraj 
PostEurop-a, in na področje radiokomunikacij/telekomunikacij, kjer deluje regulativno v okviru ECC 
(Komite za elektronske komunikacije) in operativno v okviru ETNO (Zveza evropskih obratovalcev 
telekomunikacijskih omrežij). V ECC je operativni organ oziroma Evropski urad za komunikacije (ECO I 
trenutno iz organizacijskih razlogov še urad za radiokomunikacije - ERO). Republika Slovenija je članica 
konference CEPT od februaija 1993,
Združenje GSM,
članarine v projektih Evropske skupnosti na področju razvoja informacijske družbe h katerim so bile k 
sodelovanju povabljene tudi države pristopnice in je Republika Slovenija podpisala Memorandum o 
soglasju o sodelovanju (IDA, eContent,...).

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

Letne članarine po institucijah.

1481 - Strokovno razvojne naloge

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava in izdelava strokovnih podlag, zakonskih in podzakonskih aktov za ureditev telekomunikacijske in poštne 
dejavnosti.

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

Normativni program dela Vlade RS in program dela ministrstva.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Posamezni (pod)zakonski akti.

4. Planirani indikatorji

Skladno z programom dela Vlade RS in programom dela ministrstva.

13. oktober2003 3383 poročevalec, št. 83/IX



04022802 - Sistemi elektronskega komuniciranja

l. Opis podprograma

Uresničevanje ciljev podprograma zagotavlja spodbujanje razvoja informacijske družbe. Sistemi elektronskega 
komuniciranja zajemajo informacijsko komunikacijske tehnologije in tehnike ter storitve elektronskega poslovanja, 
ter s homogenizacijo prostora elektronskega poslovanja, povezujejo informatizacijo uprave z gospodarstvom in 
civilno družbo.

2 Pravne podlage

Proračun Republike Slovenije, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon 
o povezovanju javnih evidenc (v pripravi), Zakon o javnih naročilih. Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti, 
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, 
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, Zakon o vladi, Zakon o državni upravi, Program ukrepov za 
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, Strategija Republika Slovenija v informacijski 
družbi, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države, Zakon o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v vzpostavitev razvitega okolja, ki temelji na dostopnosti informacijsko 
komunikacijskih tehnologij in elektronskih storitev. Razvitost okolja nudi podlago za participacijo državljanov, 
transparentnost delovanja uprave ter dostopnost in možnost ponovne uporabe informacij javnega značaja, kar 
omogoča med drugim vzpodbudo razvoja digitalnih vsebin na širokopasovnih komunikacijskih omrežjih. Program 
temelji na razvojno-raziskovalni paradigmi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Kvantitativni element izvedbenih ciljev temelji na indikatorjih, ki so usklajeni z indikatorji informacijske družbe ter 
so podrobno opisani pri posameznih razvojnih programih. Generalna pokazatelja doseganja izvedbenih ciljev sta 
povečanje dostopa do informacijsko komunikacijske infrastrukture (pričakovan prirastek 20%) ter razvoj in uporaba 
digitalnih vsebin (porast slovenskih vsebin v obsegu 50%).

3997 - e-Slovenija/javna uprava, gospodarstvo in civilna družba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo bo sofinanciralo nadaljnjo izgradnjo e-prostora (sklop informacijsko komunikacijske tehnologije in 
elektronskih storitev na področjih uprave, gospodarstva in civilne družbe) vključno z njegovim vzdrževanjem in 
nadgradnjo na podlagi vsebinskih in tehnoloških smernic. Ohranjali in izpopolnjevali bomo čim večjo dostopnost, 
integracijo ter uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v vseh družbenih segmentih ter 
uresničevanju raziskovalnih, gospodarskih in širših družbenih interesov. V sldadu s Strategijo Republika Slovenija 
v informacijski družbi, z Akcijskim načrtom eEurope 2005 bomo namenjali sredstva za ustvarjanje zakonskih in 
družbeno-motivacijskih pogojev za uvajanje varnega elektronskega poslovanja, nadaljevali s spodbujanjem razvoja 
javnih spletnih aplikacij, skladno z metodologijo EU nadaljevali s spremljanjem razvoja informacijske družbe v 
Sloveniji preko dogovorjenih indikatorjev. Na področju javne uprave je načrtovano sodelovanje pri skupnih 
projektih z drugimi ministrstvi in Centrom Vlade RS za informatiko ter lokalnimi skupnostmi s poudarkom na 
programu projektov e-Uprava. Spodbujali bomo razvoj aplikacij za javno upravo s poudarkom na končnem 
uporabniku - občanu, ki bo sledilo ciljem, ki so izraženi v dokumentu Strategija razvoja aplikacij za lokalno 
samoupravo (SEPLS). Še naprej bomo spodbujali enakomeren regionalni razvoj in s tem pripomogli k zmanjšanju 
digitalne ločnice.

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

Izhodišča in kazalci so razvojno naravnani ter so razvidni iz načrta razvojnih programov in sicer: 2811-02-0004, 
2811-02-0005, 2811-02-0006, 2811-02-0007, 2811-02-0008, 2811-02-0009, 2811-02-0010 in 2811-02-0012. 
Posebej izpostavljamo pomen in prirastek javno dostopnih točk, vzpodbujanje razvoja odprtokodnih rešitev in 
stopnjo eksploatacije informacij javnega značaja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vzdrževali bomo stabilno okolje za merjenje in analizo indikatorjev, ki bo lahko služilo kot vir podatkov za 
interne odločitve (ministrstvo, vlada), kakor tudi kot vir podatkov za mednarodne institucije, ki se ukvarjajo 
z zbiranjem, analizo in distribucijo podatkov o stanju informacijske družbe. Sledenje indikatorjem je tudi 
ena izmed ključnih dejavnosti v okviru Akcijskega načrta eEvrope 2005, ki ga je sprejela Evropska 
Komisija.
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Ciljni raziskovalni projekti v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport ostajajo osnova 
povezovanja znanstvenih rezultatov z aplikativnimi načrti gospodarstva. Ministrstvo skrbi za transfere tako 
pridobljenega znanja in njegovo diseminacijo.
Nadaljevali bomo s sofinanciranjem spodbujanja razvoja enovitih storitev elektronskega poslovanja v 
lokalni skupnosti ter nato implementacijo posameznih e-storitev, ki bodo pripomogle k poenostavitvi in 
posodobitvi administrativnih in upravnih postopkov z uporabo sodobne IKT. Posebno pozornost bomo 
namenili spremljanju programa in vključevanju rešitev komunitamega programa DDA (Intechange of Data 
between Administrations) v program projektov e-Uprava.
Predvidene so intenzivne aktivnosti glede povezovanja javnih evidenc, kar bo omogočalo izvedbo 
integriranih in odprtih storitev javne uprave do državljanov in do gospodarstva. Predvidene so tudi 
aktivnosti za uveljavljanje Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Vse omenjene dejavnosti 
potekajo v povezavi z resornimi ministrstvi ter z Generalnim sekretariatom (Center Vlade RS za 
informatiko).
Na področju civilne družbe bomo nadaljevali s sofinanciranjem projektov za zmanjševanjem digitalne 
ločnice. Enakomeren regionalni razvoj ostaja osnovno vodilo s poudarkom na stimulaciji uporabe novih 
tehnologij pri nepriviligiranih skupinah, s poudarkom na osebah s posebnimi potrebami.
Sofinanciranje izgradnje javno dostopnih točk katerih pomen je sicer odvisen od tehnološkega napredka na 
področju mobilnih komunikacij, vendar ostajajo kljub temu velikega pomena prav za prej omenjene manj 
privilegirane skupine. V okviru projekta e-prostor bomo omogočili z vzpodbujanjem vzpostavljanja javno 
dostopnih točk (JDT) javno dostopnost informacijskih rešitev čim Širšemu krogu prebivalcev ter 
participacijo gospodarskih družb in njihovo elektronsko komunikacijo z javno upravo. V konceptu e- 
prostora so vsebovane integrirane rešitve na infrastrukturni in aplikativni ravni.
Zagotavljali bomo podporo delovanju neprofitnih organizacij in združenj, ki se ukvaijajo z razvojem, 
uporabo, lokalizacijo in razšitjanjem programske opreme, ki temelji na odprti kodi. Rezultate projekta 
bomo vrednotili glede na povečevanje deleža odprtih rešitev uporabljenih na različnih področjih. 
Sofinancirali bomo udeležbo in organizacijo konferenc s področja informacijske družbe.
Spodbujali in sofinancirali bomo izdajo gradiv s področja informacijske družbe. 
Sofinanciranje projekta e-knjižnice v sodelovanjem z Ministrstvom za kulturo.
Sofinanciranje projekta razvoja akademskih omrežij in vsebin ter ožičenja študentskih domov.
Sofinanciranje tehnološke mreže IKT podjetij v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo. 
Predvidevamo sofinanciranje izbranih prioritetnih projektov, predlaganih v okviru v letu 2003 oblikovane 
strategije razvoja IKT tehnološke mreže.

- Sofinanciranje razvoja poklicnih kvalifikacij povezanih z informacijsko družbo ter programov 
usposabljanja za delo na področju e-tehnologij.
Sofinanciranje razvoja mreže referenčnih centrov za e-poslovanje v okviru pospeševalne mreže PCMG 
(Pospeševalne centra za malo gospodarstvo), mrež obrtne in gospodarske zbornice, mreže Euro Info 
Centrov, razvoj programov in storitev teh mrež ter priprava pogojev za razvoj e-Dela.
Zagotavljanje svetovanja in izobraževanja za uvajanje e-poslovanja v podjetja preko vavčerskega sistema 
svetovanja.

- Na podlagi izvedbenih modelov za eksploatacijo informacij javnega značaja in ukrepov za uspešno 
operacionalizacijo teh modelov bomo spodbujali predvsem razvoj e-storitev temelječih na ponovni uporabi 
informacij javnega značaja. V okviru sodelovanja z GURS bomo na primer nadaljevali z izgradnjo sistema 
za podporo lokacijskim servisom.
Predstavitev širših vidikov razvoja informacijske družbe in ostalih programov za učinkovit in skladen 
razvoj informacijske družbe z naročanjem konferenc javnega značaja s področja IKT in razvoja 
informacijske družbe, kjer bo omogočen brezplačen dostop za najširšo javnost.

4. Planirani indikatorji

1. Število javno dostopnih točk do interneta na milijon prebivalcev
2. Odstotek prebivalstva, ki redno uporablja internet
3. Število mest in diplomantov na tretji izobraževalni stopnji s področja informatike in telekomunikacij na 1000 

prebivalcev
4. Osnovne javne storitve, ki so dostopne prek interneta
5. Hitrost prenos podarkov po medpovezavah med državnimi raziskovalnimi in izobraževalinimi omrežji (NREN) 

z EU in na svetovni ravni
6. Odstotek podjetij, ki uporablja e-poslovanje
7. Število računalnikov na 100 učencev v osnovnih in srednjih šolah
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4347 - Programi pomoči

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi priporočila Vlade RS bomo v okviru te proračunske postovke izvajali programe pomoči JV Evropi, ki 
bodo specifično usmeijeni v distribucijo in namestitev ter implementacijo v Republiki Sloveniji razvitih 
programskih rešitev s področja evidence vzajemnih katalogov knjižničnih in bibliografskih publikacij.

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

Programska oprema s področja vzdrževanja evidence vzajemnih katalogov knjižničnih in bibliografskih publikacij 
COBBIS, ki je v strokovnih krogih referenčna in glede funkcionalnosti, obsega in uporabljenosti prioritetna 
programska oprema oz. podatkovna baza.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sofinancirali bomo projekt implementacije sistema COBISS v posameznih državah JV Evrope po načrtu 
vzpostavljenih dogovorov o sodelovanju Inštituta informacijskih znanosti v Mariboru, razvijalec in lastnik 
licence COBBIS-a.
Sofinanciranje drugih projektov distribucije v Republiki Sloveniji izdelanih rešitev s področja IKT v 
posamezne nerazvite države.

4. Planirani indikatorji

Število držav JV Evrope v katerih deluje sistem COBISS.

05032801 - Informacijsko komunikacijski sistemi

1. Opis podprograma

Zagotoviti zmogljivejše medkrajevne in mednarodne povezave hrbtenice ARNES.

Pilotni projekt e-vas za rešitev dilem glede dostopnosti do informacijske infrastrukture in storitev v ruralnem okolju. 
V večjih urbanih središčih, kjer lahko ponudniki teh storitev računajo z večjim številom uporabnikov vprašanje 
dostopnosti rešujeta trg in konkurenčnost, na podeželju, kjer so stroški infrastrukture večji, uporabnikov pa je manj, 
pa so nujne državne spodbude. Takšno usmeritev še posebej izpostavlja tudi program razvoja informacijske družbe v 
Evropski uniji do leta 2005. Projet e-vas je pilotni projekt, ki ga razvijamo v Dobrovniku in bo služil kot osnova za 
širše projekte, ki jih bomo po vključitvi v EU s pomočjo sofinanciranja izvajali na slovenskem podeželju. 
Predvidoma bo projekt razširjen tudi na informatizacijo drugih ruralnih zaselkov v Republiki Sloveniji, ki bodo 
primerna za izboljševanje gospodarskih in splošnih življenjskih razmer glede na analizo in izsledke pilotskega 
projekta. Predvidoma bo sofinanciranje takih projektov dosegalo letno 300 mio SIT. Podprogram bo po vključitvi 
Slovenije v EU možno sofinancirati tudi iz ERDF (The European Regional Development Fund).

Vzpostavitev Hitrih internetnih priključkov za vse uporabnike, ki so upravičeni do dostopa do nacionalnega 
izobraževalnega in raziskovalnega omrežja.

2. Pravne podlage

Zakon o javnih zavodih, Državni razvojni program Republike Slovenije 2001 - 2006, Strategija elektronskega 
poslovanja v lokalnih skupnostih, Strategija elektronskega poslovanja v javni upravi Republike Slovenije SEP-2004, 
Nacionalni program telekomunikacij, Strategija RS v informacijski družbi, Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja, Zakon o telekomunikacijah, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Za ARNES:

raziskovalni in izobraževalni sferi omogočiti učinkovit, zanesljiv in poceni dostop do interneta ter s tem 
vsem udeležencem v izobraževanju in znanosti omogočiti lažjo in hitrejšo medsebojno komunikacijo doma 
in po svetu ter nediskriminatomi dostop do svetovnih informacijskih virov 
razvijati zmogljivo nacionalno izobraževalno in raziskovalno omrežje po vzoru drugih držav v Evropi 
dvigniti raven informacijske in računalniške usposobljenosti ljudi kot ključnega dejavnika izgradnje 
informacijske družbe,

Za e-Vas so:

oblikovanje modela e-skupnosti, izbor storitev, vsebin in virtualnih interesnih skupnosti;

Za Hitri internetni priključki so:

vzpostavitev hitrih internet priključkov za vse uporabnike, ki upravičeni do dostopa do nacionalnega 
izobraževalnega in raziskovalnega omrežja ( osnovne, srednje in višje šole, visokošolski zavodi, študentski 
domovi, knjižnice, vrtci in raziskovalne inštitucije ipd.)
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4. Lemi izvedbeni cilji podprograma

za ARNES zagoto viti zmogljivejše medkrajevne in mednarodne povezave hrbtenice ARNES,
za e-vas so:

o hitrejša gospodarska rast občine Dobrovnik;
o kreiranje novih delovnih mest;
o izboljšanje poslovanja obstoječih in nastajanje novih gospodarskih subjektov;

za Hitri internetni priključki so:

povečati število hitrih internetnih priključkov za vse uporabnike, ki so upravičeni do dostopa do nacionalnega 
izobraževalnega in raziskovalnega omrežja.

2388 - ARNES

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nemoteno delovanje /Vmeša, predvsem pa tudi njegov nadaljnji razvoj je nujni infrastrukturni predpogoj za razvoj 
znanosti in izobraževanja v Sloveniji. Znanstvena, izobraževalna in raziskovalna sfera morajo imeti poceni in 
zadosti zmogljiv dostop do interneta, predvsem pa do povezave v mednarodno mrežo akademskih omrežij. Stabilno 
financiranje mora vključevati tudi nadaljnji razvoj omrežja, to je povečevanje zmogljivosti pri prenosu podatkov v 
Sloveniji in v mednarodna omrežja.

Obrazložitev aktivnosti: zagotoviti zmogljivejše medkrajevne in mednarodne povezave hrbtenice ARNES, ker je 
pričakovati bistveno povečanje zahtev za stalne povezave na omrežje ARNES tudi zaradi sklenjene pogodbe med 
Vlado RS in Telekomom Slovenije, ki ureja cenovne popuste pri zakupu telekomunikacijskih kapacitet za dostop do 
omrežja ARNES.

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

Medresomo usklajen Program dela in finančni načrt javnega zavoda ARNES. Glavni delež potrebnih proračunskih 
sredstev je namenjen pokrivanju stroškov najema telekomunikacijskih povezav v Sloveniji in mednarodnih povezav.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru investicijskega transfera se vodi NRP št.28l 1-02-0014 za posodobitev storitev omrežja Ames. Osnovni 
namen Amesa, to je podpora razvojni in raziskovalni dejavnosti se lahko izvaja le, če ima omrežje Ames približno 
enake kapacitete kot omrežja v drugih državah in če je z njimi povezan z zmogljivimi povezavami. Le tedaj lahko 
slovenska izobraževalna in raziskovalna sfera sodeluje v vedno številčnejših mednarodnih projektih, ki zahtevajo 
take povezave.

V drugih državah se je zmogljivost akademskih omrežij v zadnjih letih skokovito povečala. Ames temu ni mogel 
slediti zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev in zaradi dragega zakupa telekomunikacijskih vodov, tako da je 
Slovenija po kazalcu kapacitete mednarodnih in medmestnih povezav nacionalnih izobraževalnih in raziskovalnih 
omrežij na zadnjem mestu med evropskimi državami.

4. Planirani indikatorji

Število organizacij, ki bodo priključene na omrežje ARNES naj bi se še dodamo povečalo ob hkratnem povečanju 
hitrosti prenosa podatkov. Z namenom povečanja konkurenčnosti izobraževalne in raziskovalne sfere je nujno 
povečanje zmogljivosti omrežja Ames na doseganje povprečja srednjeevropskih držav, kar pomeni povečanje iz 
sedanjih 450 Mbit/s na lGbit/s.

4344 - Hitri internet priključki

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzpostavitev hitrih internetnih priključkov za vse uporabnike, ki so upravičeni do dostopa do nacionalnega 
izobraževalnega in raziskovalnega omrežja ( osnovne, srednje in višje šole, visokošolski zavodi, študentski domovi, 
knjižnice, vrtci in raziskovalne inštitucije ipd.), bo kvaliteten preskok pri zagotavljanju sodobne infrastrukture za 
uporabo informacijskih tehnologij s pomočjo optičnih povezav.

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

Predvidevamo, da bo v letu 2004 imelo lasten priključek na omrežje ARNES skupno 3.500 ležišč v študentskih 
domovih.

3. Planirani indikatorji

Cilj v 2004-2005 je hitra povezava vsaj 30% upravičenih uporabnikov, v letu 2006 40% upravičencev.
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4011 - Pilotni projekt e - Vas

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje izvedbe pilotskega projekta za občine v smislu informatizacije ruralnega zaselka s pomočjo 
širokopasovnih multimediiskih komunikacij in pripadajočih aplikacij informacijske družbe.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

oblikovanje modela e-skupnosti, izbor storitev, vsebin in virtualnih interesnih skupnosti; 
izbor in implementacija najprimernejše infrastrukturne rešitve za manj razvito področje; 
zasledovanje, vodenje in analiza učinkovitosti in uspešnosti projekta e-skupnosti; 
hitrejša gospodarska rast občine Dobrovnik;
kreiranje novih delovnih mest; 
izboljšanje poslovanja obstoječih in nastajanje novih gospodarskih subjektov;

3. Planirani indikatorji

Povečanje števila novih delovnih mest, izboljšanje poslovanja obstoječih in nastajanje novih gospodarskih 
subjektov.

4345 - EU - Strukturni skladi

l. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekti in aktivnosti s področja informacijske družbe, ki bodo izbrani za sofinanciranje iz evropskih Strukturnih 
skladov, bodo v skladu s strateškimi usmeritvami Enotnega Programskega Dokumenta EPE’ RS 2004-2006. Glede 
na dejstvo, daje razvoj informacijske družbe v EPD opredeljen kot horizontalna prioriteta za vse osnovne prioritete 
(za sklade European Social Fund- ESF, European Regional Fund - ERDF in za sklad European Agricultural 
Guidance and Guarantee Fund- EAGGF) in pripadajoče ukrepe, bo uspešna izvedba projektov, vodila k 
razvojnemu preboju Slovenije.

Skladno s cilji in prioritetami ERD in EPD je v obdobju 2004-2006 prednostna naloga vzpostavitev in razvoj 
informacijsko komunikacijske infrastrukture, ki bo zagotavljala širokopasovno internetno povezljivost visokih 
hitrosti med raziskovalnimi, izobraževalnimi in inovacijskimi okolji (Ames). Sledeč tem smernicam načrtuje Ames 
v letu 2005 nadgradnjo in pohitritev nekaterih omrežnih povezav, ki bodo tem okoljem omogočale evropskim 
primerljiva tehnološka izhodišča za enakovredno povezovanje in sodelovanje tako znotraj države kot tudi s 
sorodnimi okolji v Evropi. Načrtovana posodobitev predvideva nadgradnjo na gigabitne hitrosti ter zagotovitev 
ustreznega nivoja kakovosti povezav, ki bo ustrezal standardom mednarodnega izobraževalnega in raziskovalnega 
omrežja GÉANT2.

V okviru prve (ERDF) prioritete EPD Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti se bodo v posameznih 
ukrepih lahko izvajali sledeči projekti:

V ERDF ukrepu Inovacijsko okolje: Izgradnja tehnoloških mrež informacijske fri komunikacijske 
tehnologije. Vzpostavitev tehnoloških parkov in inkubaterjev za pripravo, začetek in delovanje dinamičnih 
malih IKT podjetij. Modernizacija, izgradnja in opremljanje regionalnih centrov vseživljenskega učenja in 
multimedijskih centrov. Dinamičen razvoj grozdov, ki bodo omogočali razvoj novih IKT produktov in 
storitev. Izgradnja in razvoj osnovne IKT infrastrukture za raziskovalno in inovacijsko dejavnost.
V okviru ERDF ukrepa Promocije in razvoja turističnih destinacij bodo znotraj projektov vključene 
aktivnosti, ki se bodo nanašale na postavitev javno dostopnih točk, ki bodo predvsem služili za promocijo 
lokalne turistične ponudbe.
V okviru ERDF ukrepa Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo se bodo izvajali projekti na področju 
e-poslovanja (angl. e-Commerce), kjer bo poseben poudarek namenjen vzpostavitvi standardov pri prenosu 
podatkov, širjenju uporabe storitev vključno z vzpostavljanjem novih kontaktnih centrov in povečanju 
zaupanja in varnosti elektronskega poslovanja in uporabe informacij javnega značaja.
V okviru ERDF prioritete Ekonomska infrastruktura in Razvoj poslovnih con bodo vključeni projekti, ki 
bodo namenjeni vzpostavitvi e-storitev (eUprava) in kontaktnih centrov z ustrezno IKT infrastrukturo.
V okviru prioritete ESF Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje bodo znotraj ukrepa Vseživljensko 
izobraževanje lahko podprti projekti učenja na daljavo (angl. eLeaming) in projekti, ki bodo prispevali k 
obogatitvi e-Vsebin (angl. eContent).
V okviru ESF ukrepa Spodbujanje socialne vključenosti bodo podprte storitve namenjene ljudem s 
posebnimi potrebami. Projekti bodo obsegali izdelavo specialnih programskih orodij in vzpostavitve 
prilagojenih centrov za dostop do e-Vsebin. Znotraj tega ukrepa lahko pričakujemo tudi projekte, ki se bodo 
nanašali na e-Zdravstvo (angl. eHealth).
V okviru ESF ukrepa Razvoj in promocija aktivne politike trga delovne sile lahko pričakujemo projekte, ki 
se bodo ukvaijali z razvojem dela na daljavo (angl, teleworking) in poklicev ter poklicne usposobljenosti 
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povezanih z razvojem storitev informacijske družbe ter regionalnih partnerstev oziroma mrež 
zaposlovalnih in izobraževalnih struktur.
V okviru ukrepov EAGGF bodo storitve informacijske družbe upravičene implicitno kot integralni del 
projektne prijave.

4346 - EU - Strukturni skladi - slovenska udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delež Republike Slovenije za izvedbo projektov posredno financiranih s strani EU (strukturni skladi) v obsegu in na 
način kot je navedeno v PP 4345.

13062802 - Nadzor radio-frekvenčnega spektra in ostalih telekomunikacijskih storitev

1. Opis podprograma

Financiranje Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto

Agencija kot neodvisna organizacija opravlja:

z Zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) določene naloge, ki ji omogočajo urejanje in 
nadzor nad delovanjem telekomunikacijskega trga ter upravljanje in nadzor nad radiofrekvenčnim spektrom 
Republike Slovenije;
z Zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) določene naloge na področju radijske in televizijske 
dejavnosti;
z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00) določene naloge 
akreditacijskega organa za elektronsld podpis;
z novo sprejetim zakonom, ki ureja poštne storitve, določene naloge na področju poštnih storitev, 
nabava radijskih postaj zaradi sprememb namembnosti frekvenčnih pasov.

Transferni prihodki iz državnega proračuna je izvajalo na podlagi Zakona o telekomunikacijah in so planirani za 
pokrivanje tekočih in investicijskih odhodkov, za plače za zaposlene delavce, za strokovno razvojne naloge, šolanje 
kadrov, materialne stroške, najemnine, organizacijo mednarodnih konferenc, članarine v mednarodnih 
organizacijah, meijenje kakovosti rokov prenosa in za delovanje Sveta za radiodifuzijo in Sveta za 
telekomunikacije.

Investicijski transferi so namenjeni za:

opremljanje in urejanje radiofrekvenčnega spektra,
opremljanje in vzdrževanje računalniškega sistema ATRP,

- nadzor radijsko merilnega sistema Slovenije,
nabava opreme za nove poslovne prostore,

2. Pravne podlage

Pravno podlago dolgoročnih in letnih izvedbenih ciljev Agencije predstavlja Nacionalni program razvoja 
telekomunikacij (Uradni list RS, št. 23/00), Zakon o telekomunikacijah, Zakon o medijih, Zakon o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu, smernice 97/96/EC evropskega parlamenta in zakon o poštnih storitvah

3. Dolgoročni cilji podprograma

Urejanje trga telekomunikacij, pošte, nadzora radiofrekvenčnega spektra in akreditacija za e-podpis.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji Agencije zajemajo:

izdajanje dovoljenj za opravljanje telekomunikacijskih storitev, 
upravljanje in nadzor nad številčnim in frekvenčnim prostorom, 
nadzor nad cenami,
nadaljnja razširitev in posodobitev nadzomo-merilne sliižbe, 
meijenje kakovosti rokov prenosa v poštnem prometu, 
zagotavljanje nadzora nad kvaliteto poštnih storitev, 
nadziranje akreditiranih overiteljev na področju elektronskega poslovanja in podpisa, 
intenzivno sodelovanje z mednarodnimi poštnimi in telekomunikacijskimi organizacijami in meddržavno 
sodelovanje,
urejanje radio-frekvenčnega spektra z nabavo ustrezne opreme.

Za doseganje letnih izvedbenih ciljev bodo potrebne naslednje aktivnosti:

dodamo zaposlovanje za potrebe Agencije,
nadaljnje izobraževanje zaposlenih za potrebe Agencije,
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izdelava strokovnih raziskav, izvedenskih mnenj ali zbiranja podatkov, ki bodo podlaga za učinkovitejše 
odločanje ali pripravo zakonodaje, 
organiziranje mednarodnih konferenc ali delavnic, 
udeležba na mednarodnih konferencah in delavnicah, 
opremljanje dodatnih delovnih mest,
nadaljevanje modernizacije informacijske tehnologije (vlaganje v novo in zamenjava zastarele računalniške 
in programske opreme) ter vzdrževanje računalniške opreme,
zaključevanje gradnje dveh obljudenih radijskih nadzomo-merilnih postaj Poljane in Rašica,
dodatna nabava in vzdrževanje merilne opreme za obljudene in avtomatske radijske nadzomo-merilne 
posuje,
nabava dodatnih merilnih vozil za mobilni radijski nadzor za nove obljudene radijske nadzomo-merilne 
posuje Poljane in Rašica,
nabava radijskih posuj zaradi sprememb namembnosti frekvenčnih pasov,

2385 - Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto

J. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto je financirano v skladu z zakonom o 
telekomunikacijah. ATRP kot neodvisni regulator je vseskozi pod nadzorom domače javnosti, njeno delo pa tudi 
spremlja ustrezen direktorat EU. Prav od njene usposobljenosti je odvisen nadaljnji razvoj konkurenčnosti predvsem 
na področju telekomunikacij.

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

Lemi finančni načrt ATRP.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti so:

opremljanje in urejanje radiofrekvenčnega spektra. Načrtovano je posodobitev računalniških programov za 
urejanje frekvenčnega spektra razdeljeno v več faz.
opremljanje in vzdrževanje računalniškega sistema, obnova računalniške opreme lemo okvirno v višini 25% 
obstoječe opreme, vzdrževanje in licenciranje aplikativne programske opreme in nakup licenc programske 
opreme,
adapUcija in oprema poslovnih prostorov ATRP RS,
radijski nadzorno merilni sistemi Slovenije kjer se načrtuje nakup opreme, dokončanje RNMP Poljane in 
Rašica ter 6 posuj za oddaljeni nadzor
nadzor programskih vsebin za nadzor radijskih in televizijskih programskih vsebin,
digitalizacija monitoringa radijskih in televizijskih programov.

4. Planirani indikatorji

izdajanje dovoljenj za opravljanje telekomunikacijskih storitev, 
upravljanje in nadzor nad številčnim in frekvenčnim prostorom, 
nadzor nad cenami,
nadaljnja razširitev in posodobitev nadzomo-merilne službe,
meijenje kakovosti rokov prenosa v poštnem prometu,
zagoUvljanje nadzora nad kvaliteto poštnih storitev,
nadziranje akreditiranih overiteljev na področju elektronskega poslovanja in podpisa,
intenzivno sodelovanje z mednarodnimi poštnimi in telekomunikacijskimi organizacijami in meddržavno 
sodelovanje,
urejanje radio-frekvenčnega spektra z nabavo ustrezne opreme.

14022802 - E - poslovanje

1. Opis podprograma

Na področju informatizacije gospodarstva v Republiki Sloveniji bodo aktivnosti ministrstva v letu 2005 usmerjene 
predvsem v vzposUvljanje inovativnega ter podpornega okolja za podjetništvo, predvsem za mala in srednje velika 
podjetja. Aktivnosti programa bodo usmerjene v spodbujanje uvajanja e-poslovanja v podjetja, razvoja novih e- 
storitev in e-vsebin ter spodbujanje razvoja slovenske IKT industrije. Te aktivnosti bodo zagouvljale večjo 
prodornost, integrabilnost in konkurenčnost slovenskih podjetij. Aktivnosti bodo potekale v sodelovanju z 
institucijami, katerih prvenstvena naloga je zagotavljanje podpore gospodarskih subjektom in imajo zato že 
vzpostavljene komunikacijske poti z gospodarstvom ter skladno z evropskim komunitarnim programom eVsebine 
(eContent). Podprogram vključuje tudi sodelovanje s Svetovno trgovinsko organizacijo in drugimi mednarodnimi 
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institucijami ter spremljanje ukrepov in priporočil na področju mednarodnega elektronskega poslovanja, predvsem z 
vidika priprave ukrepov na področju prostega pretoka blaga in storitev.

2. Pravne podlage

Proračun Republike Slovenije, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon 
o povezovanju javnih evidenc (v pripravi), Zakon o javnih naročilih, Zakona raziskovalno-razvojni dejavnosti, 
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, 
Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, Strategija Republika 
Slovenija v informacijski družbi, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji programa so usmeijeni v vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo podjetjem aktiviranje vseh možnih 
virov (človeških, materialnih in finančnih) za njihovo rast, učinkovito vključevanje v okolje ter konkurenčnost na 
globalnem trgu, skratka v vzpostavitev okolja, ld bo ob učinkoviti rabi sodobnih KT rešitev omogočalo čim večjo 
izkoriščenost podjetniškega potenciala v Sloveniji.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Povečanje števila gospodarskih subjektov vključenih v e elektronsko poslovanje in povečanjem števila standardnih 
shem za izmenjavo podatkov.

4349 - E-poslovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Elektronsko poslovanje je glavna značilnost informacijske družbe in ena ključnih možnosti za povečanje 
konkurenčne sposobnosti podjetij. Za učinkovito uvajanje elektronskega poslovanja so ključnega pomena ustrezna 
informiranost, dostopnost znanj in rešitev, odprtost in povezljivost rešitev, ustrezen pravni okvir, ustrezna 
informacijska infrastruktura ter zadosten nivo zaupanja uporabnikov. Dejavnosti v okviru te proračunske postavke 
so usmetjene v zagotavljanje teh pogojev.

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

V skladu s cilji programa so porabniki sredstev predvsem javni in zasebni zavodi, zbornice in njihova združenja, ki 
izvajajo programe oziroma sodelujejo pri razvoju inovativnega in podpornega okolja za razvoj elektronskega 
poslovanja. Izračuni pravice porabe temeljijo na uporabnosti, dostopnosti, ekonomičnosti, odprtosti in povezljivosti 
rešitev ter prioritetnem redu reševanja v smislu doseganja dolgoročnih ciljev podprograma

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Priprava okolja za razvoj standardiziranih rešitev za elektronsko izmenjavo podatkov med podjetji (B2B) in 
med podjetji in državo (B2G). Izvajanje v okviru različnih projektov (E-CoRE - Electronic Collection of 
Raw data from Enterprises, VEM - Vse na enem mestu, ...) predlaganih aktivnosti na nacionalni ravni 
potrebnih za učinkovit razvoj standardiziranih shem za izmenjavo podatkov med podjetji in državo. Projekti 
bodo podrobneje specificirani ob zaključku projekta E-CoRE, predvidoma decembra 2003, oziroma ob 
potrditvi VDP projekta VEM (že v usklajevanju, nosilec MG).
Spodbujanje slovenskih podjetij za razvoj na sodobnih IKT temelječih rešitev, ki imajo tudi čezmejni 
učinek in zagotavljajo skladnejši regionalni razvoj (Interreg III A,B,C).
Spodbujanje razvoja slovenske IKT industrije kot ključnega elementa za uspešen razvoj informacijske 
družbe v Sloveniji. V okviru sodelovanja z GZS je predvideno sofinanciranje priprave strategije IKT 
panoge in financiranje izbranih ukrepov na podlagi le-te.

- Spodbujanje razvoja digitalnih vsebin in e-storitev z izvajanjem nalog nacionalne kontaktne točke za 
komunitami program eVsebine (eContent) oziroma evropski program, ki ga bo na tem področju nasledil. 
Sodelovanje s Svetovno trgovinsko organizacijo in drugimi mednarodnimi institucijami (UN/CEFACT, 
UN7ECE, UNCITRAL, ITU,...) ter spremljanje ukrepov in priporočil na področju mednarodnega 
elektronskega poslovanja, predvsem z vidika priprave ukrepov na področju prostega pretoka blaga in 
storitev.
S pravnega stališča ima Slovenija s sprejetim Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 
(ZEPEP) zagotovljeno regulativo za e-poslovanje, uporabo digitalnih potrdil za šifriranje in podpisovanje e- 
podatkov ter za medsebojno razpoznavanje in priznavanje digitalnih potrdil. Po ZEPEP je ministrstvo 
dolžno voditi tudi register overiteljev digitalnih potrdil v Sloveniji in spremljati ter prilagajati zakonske 
podlage na tem področju.

4. Planirani indikatorji

1. Odstotek podjetij, ki kupujejo ali prodajajo preko interneta, 2. Odstotek delovne sile, ki izvaja delo na daljavo, 3. 
Število standardnih shem za izmenjavo podatkov.
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18032802 - Digitalne vsebine

1. Opis podprograma

Digitalne vsebine imajo z vidika programov v kulturi poseben pomen, ki se v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo 
izraža v obliki naslednjih temeljnih področij sodelovanja (generalizirano): multimedijski centri, e-knjižnice, 
evidence kulturne dediščine in konvergenca medijev,

2. Pravne podlage

Proračun Republike Slovenije, Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon 
o javnih naročilih, Zakona raziskovalno-razvojni dejavnosti, Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, Zakon o vladi, Zakon o državni upravi, Strategija Republika 
Slovenija v informacijski družbi, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem 
države, Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, Dogovor o sodelovanju med Ministrstvom za 
informacijsko družbo in Ministrstvom za kulturo.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Podprogram mora omogočiti vzpostavitev in delovanje javnih dostopnih točk z razširjenim poslanstvom v smislu 
omogočanja in vzpodbujanja prakticiranja kulturnih tehnik in dejavnosti ter izkoriščanja multimedijskih tehnoloških 
danosti. Prepletenost tovrstnih centrov z vsebinskimi izhodišči, kot sta na primer evidenca kulturne dediščine in 
izraba konvergenčnih učinkov medijev so osnovne dolgoročne usmeritve podprograma.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izdelava ustreznih študij za vzpostavitev evidence kulturne dediščine.

4348 - Digitalne vsebine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sodelovanje z Ministrstvom za kulturo pri digitalizaciji kulturne dediščine, pri projektu e-knjižnic, vzpostavljanju 
mreže multimedijskih centrov in preučevanju konvergence medijev.

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

V skladu z dolgoročnimi cilji programa so porabniki sredstev predvsem javni in zasebni zavodi, društva, ustvarjalci 
digitalnih vsebin - posamezniki, ki izkazujejo sposobnost zadostiti cilju programa.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Študija o izvedljivosti projekta vzpostavitve digitalne evidence kulturne dediščine. 
Sofinanciranje projekta izgradnje multimedijskih centrov.

4. Planirani indikatorji

I. Število multimedijskih centrov, 2. število enot kulturne dediščine shranjene v elektronski obliki.

13062801 - Administracija

1. Opis podprograma

Inšpekcijsko delo na področju telekomunikacij, e-poslovanja in pošte se je zaradi liberalizacije in rasti 
konkurenčnosti povečalo tudi številko konfliktov med posameznimi akterji na področjih, ki jih pokriva Inšpektorat 
za telekomunikacije,elektronskega poslovanja in pošto.

2. Pravne podlage

Inšpektorat deluje v okviru:

Zakona o telekomunikacijah ZTel-1,
Zakona o poštnih storitvah ( ZPSto-1 ),
Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ( ZEPEP)
Zakona o inšpekcijskem nadzoru ( ZIN ), in
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drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo poštni in telekomunikacijski promet, telekomunikacijske zveze in 
sisteme, ter delovanje organov državne uprave

1492 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje nadzora nad izvrševanjem zakonodaje, ki ureja poštni, telekomunikacijski promet, telekomunikacijske 
zveze in sisteme, nadzor na osnovi zakonodaje o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.

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

Sprejeta (podjzakonska regulativa.

3. Planirani indikatorji

Sprejeti kadrovski načrt

1496 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotovitev funkcioniranja organa za realizacijo zahtevanih ciljev je treba zagotoviti sredstva za izvedbo sledečih 
aktivnosti :

stroškov inšpekcijskih pregledov - terensko delo 
izobraževanja in usposabljanje (ohranjanje usposobljenosti za delo na delavnih mestih in za potrebe EU 
ustrezne opremljenosti inšpektoijev (varstvo pri delu) 
sodelovanje inšpekcij v mednarodnih akcijah in ostalimi inšpekcijami.

1500 - Investicijein investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev telekomunikacijske in računalniške opreme za potrebe dela inšpektoijev.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

NRP 2813-02-0001 Investicijski odhodki inšpektorata - nakup telekomunikacijske in računalniške opreme za 
potrebe dela inšpektoijev.
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI

28 MINISTRSTVO ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO

Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih

Indeks

SPÜ/PU/PPP/GPR/PPR

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

(D (2) (3)W (5X3y(i)

I» MINISTRSTVO ZA || 4.713.6021|| ioo,oo| 1 4.778.327 | | 100, oo| 1 101,4|
INFORMACIJSKO DRUŽBO

|2811 ||Ministrstvo za informacijsko družbo 4.664.676 II 98,96| 1 4.730.471 1 1 99,00| 1 101,4|

I SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1 1.198.947 H 25,44|| 1.247.692 11 26,11|| 104,l|

0402 Informatizacija uprave 1.198.947 25.44 1247.692 26,11 104,1

04022801 Administracija 653.904 13,87 643.921 13,48 98,5

04022802 Sistemi elektronskega komuniciranja 545.043 1136 603.771 12,64 110,8

|05 1 (znanost in tehnološki razvoj 1 2.129357 II" 4547ir 2.060.119 J1 «,nir 96,8|

0503 Programi v podporo znanosti 2.129.357 45.17 2.060.119 43,11 96,8

05032801 Informacijsko komunikacijski sistemi 2.129357 45,17 2.060.119 43,11 96,8

|X3 1 PROMET, PROMETNA 1 1.248.000 II 26,48| 1 1329.000 1 1 27,81|| 106,5|

INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1306 Telekomunikacije in pošta 1.248.000 26,48 1.329.000 27,81 106,5

13062802 Nadzor radio-frekvenčnega spektra in 
ostalih telekomunikacijskih storitev

1.248.000 26,48 1329.000 27,81 106,5

|14 ] GOSPODARSTVO 1 74.772 H 1,59| 1 79.490 1 1 i,«<in 1063|

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti

74.772 1.59 79.490 . 1.66 1063

14022802 E - poslovanje 74.772 1,59 79.490 1,66 1063
1« 1 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE L 13.599 II 0J29Í1 14.17011 ö3oir 104,2|

ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi 13.599 029 14.170 030 1042

18032802 Digitalne vsebine 13.599 0,29 14.170 030 1043

|2813 Inšpektorat RS za telekomunikacije, 
elektronsko podpisovanje injroštr^^

1 48.926 II l,04|| 47.856 1 1 97,8|

PROMET, PROMETNA 1 48.926 d l,04|| 47.856 11" I,oo||~ 97,8|

INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1306 Telekomunikacije in pošta 48.926 1,04 47.856 1,00 97,8

13062801 Administracija 48.926 1,04 47.856 1,00 97,8
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1. del

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

0303 Mednarodna pomoč

0303 - Mednarodna pomoč

1. Opis glavnega programa

Mednarodna pomoč državam z območja JVE z namenom vzpodbujanja sodelovanja in ohranjanja miru ter 
stabilnosti v regiji.

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

Vzpostavitev dobrih meddržavnih odnosov z in med državami JVE. Zagotovitev pogojev za uspešno izvedbo 
mednarodnih projektov na mladinskem področju, nudenje znanj predstavnikom mladinskih struktur iz držav JVE in 
pozicioniranje Slovenije kot povezovalnega dejavnika med državami JVE in EU.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Izvedba mednarodnih projektov na področju mladinsekga dela

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3313 - Urad RS za mladino
03033301 Razvojna in humanitarna pomoč

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Področje proračunske porabe 05 Znanost in tehnološki razvoj - znanost se nanaša na sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega dela v javnem, visokošolskem in zasebnem sektoiju. Sofinanciranje obsega vzdrževanje 
znanstveno-raziskovalnega sistema in ključnih raziskovalnih ter infrastrukturnih institucij in produkcijo ter prenos 
novega znanja k neposrednim uporabnikom.

Znanje je eden ključnih dejavnikov spodbujanja konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva, povečevanje vlaganj v 
človekov razvoj pa nuja za prehod v na znanju temelječo družbo, zmanjševanje neskladij na trgu dela, zagotavljanje 
pogojev za večjo kakovost življenja vseh, tudi ranljivejših družbenih skupin, socialne pravičnosti in družbene 
kohezivnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/2002),
Izhodišča in usmeritve nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (julij 2003),
Državni razvojni program za obdobje 2001 - 2006,
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 2001 - 2006.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

1. Republika Slovenija naj v približno desetih letih razvije raziskovalni in razvojni sistem, ki bo po ključnih kazalcih 
raziskovalne in razvojne dejavnosti EU (vlaganja v RR, človeški viri, produktivnost, ekonomska učinkovitost, ipd.) 
relativno presegal učinkovitost srednje razvitih sedanjih članic EU.

2. Republika Slovenija naj hkrati z ukrepi politike (na pr. ekonomske, davčne, razvojne itd.) vzpostavi razmere, ki 
bodo vzpodbujale povečanje prenosa in uporabe znanj za širši družbeni, to je gospodarski, socialni, kulturni in 
okoljevarstveni razvoj Slovenije.

3. Republika Slovenija naj dolgoročno prednostno razvija tiste temeljne znanstvene discipline, ki so potrebne za a) 
kakovostno visokošolsko in podiplomsko izobraževanje in ustyaijanje novega znanja in hkrati nujne za ohranjanje 
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državne in nacionalne samobitnosti ali b) prenašanje novega znanja iz zakladnice svetovnega znanja v skladu z 
razvojnimi potrebami Slovenije in interesom domačega gospodarstva.

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

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja
0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost
0503 Programi v podporo znanosti

0501 - Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja

1. Opis glavnega programa

V okviru programa Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja želimo regulirati, spodbujati in uveljavljati 
znanstveno-raziskovalno dejavnost v Sloveniji ter jo čim bolj vpeti v mednarodno, ter še zlasti evropsko znanstveno 
skupnost. Zagotavljanje spodbudnih družbenih in infrastrukturnih pogojev za delovanje in učinkovitost nacionalnega 
znanstvenega sistema je v tem smislu sistemski in organizacijski predpogoj uspešnega znanstvenega razvoja, ki jo 
zagotavlja neposredni proračunski uporabnik.

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

vzpostavljanje osnovnih sistemskih in organizacijskih pogojev za delovanje in odpiranje znanstvenih 
skupnosti do neposrednih domačih uporabnikov znanja in tehnološkega razvoja ter do mednarodnega 
okolja,
nagrajevanje najboljših znanstvenikov in njihovih uspehov, 
družbeno potijevanje in uveljavljanje znanstvenih dosežkov, 
razvoj nacionalnega raziskovalnega evalvacijskega sistema in njegova uporaba pri oblikovanju znanstvene 
politike,
večje vključevanje v mednarodno znanstveno sodelovanje, zlasti v okviru evropske unije, 
javno promoviranje razumevanja družbeneno ekonomske vloge znanosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

letno podeliti do 4 Zoisove nagrade in do 7 Zoisovih priznanj,
letno podeliti največ 4 priznanja Ambasador Republike Slovenije,
zagotoviti objektivno in koherentno delovanje neodvisnega ekspertnega sistema, 
povečati mednarodno sodelovanje v okviru EU in z gospodarsko razvitejšimi oziroma vodilnimi državami 
sveta, 
povečati obseg sodelovanja v 6. OP EU,
doseči večjo promocijo znanstvteno-raziskovalnega dela v slovenskih medijih množičnega obveščanja, 
vzpostavitev strukture delovanja agencije za znanost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3311 - Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
05013301 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja

0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

7. Opis glavnega programa

Program Znanstveno-raziskovalna dejavnost predstavlja osrednje financiranje znanstveno raziskovalnega dela za 
potrebe družbenega, izobraževalnega, tehnološkega in gospodarskega razvoja Slovenije. Celoten program podpira in 
omogoča izvajanje glavnine znanstveno raziskovalnega dela v Sloveniji ter instrumentov za prenos znanstvenih 
rezultatov v uporabo, in sicer na univerzah, javnih in drugih raziskovalnih zavodih, razvojnih enotah v gospodarstvu 
in pri zasebnih raziskovalcih.

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

okrepiti sposobnost Slovenije, da ostane ekonomsko suverena mednarodno priznana država, ki se bo na 
temeljih nacionalne znanstveno-raziskovalne in tehnološko-razvojne dejavnosti sposobna vključevati v 
aktualne svetovne gospodarske, znanstvene in tehnološke tokove, 
povečanje kvalitete in obsega znanstveno raziskovalne dejavnosti,
uravnotežen razvoj vseh znanstvenih ved, disciplin in raziskovalnih področij ter posameznih tipov 
raziskovalnih organizacij v skladu z določili Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, 
povečanje uporabe znanstveno raziskovalnih dosežkov v družbeno-ekonomskem razvoju,
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- integriranost slovenske znanstveno-raziskovalne dejavnosti v mednarodne raziskovalne programe, še zlasti 
v evropski raziskovalni prostor in evropske okvirne programe,
nadaljevati s financiranjem programa mladih raziskovalcev in postopno skrajševati - čas financiranja 
njihovega usposabljanja, 
povečati število mladih raziskovalcev za potrebe gospodarstva.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

zagotoviti stabilno financiranje ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim organizacijam, 
povečati delež aplikativnih ter podoktorskih raziskovalnih projektov, 
izboljšati evalvacijske postopke za spremljanje raziskovalnih rezultatov, 
spremljanje raziskav ciljnih raziskovalnih programov ter njihova aplikacija v posamezne sektorske politike,

- doseči ustrezno ceno raziskovalne ure pri financiranju raziskovalnega dela,
financiranje v program že vključenih mladih raziskovalcev do izteka njihovih pogodb. Omogočiti 
nadaljevanje financiranja do doktorata (po izteku pogodb za magistrski študij) vsem kandidatom, ki bodo 
pogodbene obveznosti opravili v roku. Z razpisom v letu 2003 bomo omogočili financiranje okrog 230 
novih mladih raziskovalcev, 
racionalizirati financiranje najpomembnejših znanstvenih sestankov, monografij in periodičnih publikacij 
ter uveljaviti usklajeno sodelovanje z ostalimi ministrstvi, ki pokrivajo vsebinsko podobne programe, 
analizirati izkoriščenost obstoječih zmogljivosti raziskovalne opreme ter racionalnih povezav preko mrež 
infrastrukturnih skupin, 
oblikovanja mreže infrastrukturnih centrov in zbirk, 
posodabljanje in obnavljanja raziskovalne opreme s sofinanciranjem nakupov raziskovalne opreme.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3311 - Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
05023301 Znanstveno raziskovalna dejavnost

0503 - Programi v podporo znanosti

1. Opis glavnega programa

V okviru Programa v podporo znanosti zagotavljamo podporo znanstveno-raziskovalni dejavnosti s tem, da ji 
omogočamo osnovne infrastrukturne pogoje za njeno informacijsko-komunikacijsko odprtost in povezanost s 
svetovnimi centri znanja. V okviru tega programa sofinanciramo izvajanje javne službe na področju infrastrukturne 
dejavnosti (IZUM) ter vzdržujemo pogoje za delovanje knjižnično-informacijskega sistema za širše potrebe 
znanstveno-raziskovalne dejavnosti, za nabavo in obnavljanje informacijsko-komunikacijske opreme v sistemu 
COBISS ter za nabavo tuje znanstvene literature in baz podatkov v raziskovalnih organizacijah.

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

infrastrukturno omogočanje mednarodnega povezovanja znanstveno raziskovalnega dela, 
dvigovanje ravni informacijske in računalniške usposobljenosti ljudi kot ključnega dejavnika razvoja 
informacijske družbe,
integracija posameznih informacijskih sistemov s sorodnimi evropskimi sistemi (npr. vključenost sistema 
SICRIS v CRIS), 
zagotavljanje vpeljave 3. generacije COBISS,
najširša podpora znanstveno-raziskovalnemu delu na infrastrukturnih področjih, kot so komunikacije, 
knjižnice baze podatkov, informacijski centri, mednarodni viri podatkov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

zagotovitev obsega dejavnosti javnega zavoda IZUM skladno z letnim programom dela in finančnim 
načrtom zavoda, 
sofinanciranje dejavnosti specialnih knjižnic v raziskovalnih organizacijah,
zagotovitev delovanja dejavnosti šestih specializiranih informacijskih centrov na posameznih področjih, 
selekcijska redakcija bibliografske baze raziskovalcev za potrebe nacionalnega raziskovalnega 
evalvacijskega sistema,
nadomestitev in obnovitev računalniške in komunikacijske opreme v sistemu specialnih knjižnic, 
informacijskih centrov in IZUM-u,
sofinanciranje nakupa tuje strokovne literature, baz podatkov in elektronskih publikacij, 
povečanje izkoriščenosti obstoječih informacijsko-komunikacijskih zmogljivosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3311 - Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
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05033301 Informacijsko komunikacijski sistemi

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

To področje državnega proračuna je namenjeno zmanjševanju brezposelnosti in spodbujanju zaposlovanja z 
aktivnim in usklajenim delovanjem gospodarskega, izobraževalnega in delovnega sistema. Spodbuja tudi 
večnivojsko aktivno socialno partnerstvo pri načrtovanju, izvajanju in financiranju politike zaposlovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur. 1. RS, št 92/01), ki med strateške 
cilje uvršča dvig izobrazbene ravni prebivalstva oziroma njegove usposobljenosti, zmanjševanje strukturnih 
neskladij, ki se bo kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih na okoli 40 % in deleža 
brezposelnih brez poklicne izobrazbe na okoli 25 % do leta 2006, ter zagotovitev vključenosti v aktivne 
programe vseh mladih brezposelnih, ki v 6 mesecih po nastopu brezposelnosti niso našli nove zaposlitve, 
oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 mesecev niso zaposlili.
Usmeritev aktivne politike zaposlovanja za leti 20Ò2 in 2003 ter Programov aktivne politike zaposlovanja 
za leto 2003 (sprejela Vlada RS, 14. novembra 2002), kjer je v okviru I. stebra “Pospeševanje zaposljivosti 
prebivalstva” in 1. ukrepa »Vključevanje mladih na trg dela« postavljen cilj: omogoči vsem mladim v 
prvih šestih mesecih brezposelnosti ponoven začetek, v okviru 3. ukrepa »Preprečevanje prehoda v 
dolgotrajno brezposelnost« pa cilj: omogoči ponoven začetek dolgotrajno brezposelnim osebam, ki so 
prijavljeni pri Zavodu RS za zaposlovanje več kot 1 leto.
Državnega razvojnega programa 2001-2006 (sprejela Vlada RS, 5. 12. 2001), ki v 3. prednostnem sklopu 
med drugim poudarja pomen izobraževanja brezposelnih oseb in spodbujanja vseživljenjskega učenja. 
Enotni programski dokument podpore Evropske Skupnosti Sloveniji za obdobje 2004-2006.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Povečevanje zaposljivosti prebivalstva,
Pospeševanje podjetništva,
Povečevanje prilagodljivosti podjetij in zaposlenih, 
Zagotavljanje enakih možnosti.

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

1. Opis glavnega programa

Temeljna značilnost programa aktivne politike zaposlovanja je, da prek njega omogočamo brezposelnim osebam 
pridobivanje javno veljavne izobrazbe po programih za pridobitev osnovne, splošne, poklicne, strokovne, tehniške 
in univerzitetne izobrazbe. Hkrati z njim celostno rešujemo problem mladih osipnikov z odpravljanjem vzrokov, ki 
so v prepletu privedli do izstopa iz sistema šolanja ali dela.

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

dvig izobrazbene ravni celotnega prebivalstva in še posebej delovne sile ter brezposelnih oseb, 
zmanjšanje poklicnega strukturnega neskladja na trgu dela, 
zmanjševanje osipa v šolskem sistemu in njegovih posledic, 
rast zaposlenosti.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

razmestitev izvajanja Programa 5000 in sofinanciranje izobraževanja brezposelnih, 
organiziranje in financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja in učiteljev, 
organiziranje in sofinanciranje izvedbe podprograma v okviru Programa 10000 Učna pomoč brezposelnim 
osebam,
spodbujanje k nadaljevanju že opuščenega šolanja, 
spodbujanje in iskanje zaposlitve.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3311 - Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
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10033301 Izobraževanje in usposabljanje nezaposlenih

14 - GOSPODARSTVO

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

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva

1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva

1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3316 - Urad RS za meroslovje
14013301 Nacionalni meroslovni sistem

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Šport:

Z Nacionalnim programom športa država soustvarja pogoje za razvoj športa. Nacionalni program zajema celostno 
organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport 
invalidov, kije v javnem interesu in se sofinancira izjavnih financ. Za uresničevanje javnega interesa v športu se na 
ravni države zagotavlja izvajanje nalog skupnega pomena.

Mladina - nevladne organizacije

Temeljna usmeritev programov za mladino je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko v Sloveniji, ki bo 
omogočala participacijo mladih in sodelovanje v političnem, socialnem, gospodarskem in kulturnem razvoju 
skupnosti z namenom:

okrepiti in razširiti vrednote demokracije med mladimi
spodbujati osebno avtonomijo mladih in njihovo socialno integracijo 
povečati participacijo mladih v družbi
spodbujati sodelovanje med mladimi na lokalni, regijski, državni in mednarodni ravni

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Mladina:

Strategija razvoja mladinske politike v Sloveniji v obdobju 2002-2006,
Strategija razvoja mladinskega turizma,
Strategija razvoja mladinskih centrov,
Zakon o mladinskih svetih.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Šport:

zagotoviti čim boljše možnosti za ukvarjanje s športom.

Mladina:

zagotoviti ustrezne javne finance za delovanje mladih in razvoj infrastrukture, 
zagotoviti možnost izvajanja mladinskih dejavnosti v ustreznih javnih prostorih, 
vzpostavitev medresorskega sodelovanja na področju mladine,

- uveljavitev mladinskega dela.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
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1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3311- Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
18023301 Kulturna dediščina v izobraževanju

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Šport:

Skladno z Nacionalnim programom športa se bodo spodbujale vse oblike športne dejavnost, to je na področju 
športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športne rekreacije, vrhunskega športa in športa invalidov. Velik 
poudarek bo dan strokovnim in razvojnim nalogam, še posebno izobraževanju, usposabljanju in spopolnjevanju 
strokovnih kadrov. Nadaljevala se bo izgradnja športnih objektov, ki so ključnega pomena za uspešen razvoj športa, 
prav tako pa bo poskrbljeno za human in posamezniku prilagojen razvoj športa.

Prostočasne aktivnosti - mladina:

Izvajali se bodo ukrepi s področja: neformalnega izobraževanja, prostega časa mladih ter otrok, participacije mladih 
v družbenih procesih, sodelovanja pri aktiviranju in informiranju neorganizirane mladine, omogočanja pospeševanja 
mobilnosti mladih; pospeševanja informiranja in svetovanja za mladino in otroke; pospeševanja mednarodnega 
sodelovanja mladih preko mladinskih organizaciji; sodelovanja pri spodbujanju interesnih dejavnostih in 
oblikovanja pogojev za vključevanje mladih v družbene procese ter zagotavlja drugih ugodnosti za mladino in 
otroke.

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

Šport:

spodbujati športno udejstvovanje na vseh področjih športa,
povečati j avne finance za dej avnost športa, 
zagotoviti 0,5 m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti, na prebivalca.

Prostočasne aktivnosti - mladina:

zagotoviti neposredno financiranje mladinskih projektov in koordinacije otroških programov; 
redno spremljati stanje na področju mladine, skozi raziskave, študije in analize;
spodbuditi oblikovanje pravne podlage za oblikovanje in izvajanje mladinske politike na nacionalnem 
nivoju;
zagotavljanje pomoči pri vzpostavljanju, delovanju in uveljavljanju mladinskih organizacij in drugih 
organizacij, katerih dejavnost je usmeijena k mladim;
pomagati pri razvijanju mreže informiranja in svetovanja za mlade ter izobraževanje in usposabljanje 
svetovalcev in vodij informativno-svetovalnih centrov;
spodbujati razvoj mladinskega turizma (Strategija razvoja turizma v RS 2001-2006) predvsem skozi 
izgradnjo mreže mladinskih prenočišč, pripravo strategije na tem področju in pomoči pri oblikovanju 
nacionalnih in lokalnih struktur, z namenom pospeševanje razvoja in izobraževanja s tega področja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Šport:

Zadržati procent uresničevanja Nacionalnega programa športa iz sredstev državnega proračuna glede na leto 
2003
Povečati število otrok, mladine in študentov, ki se ukvaijajo s športom,
Povečati število vrhunskih športnikov,
Povečati število športno aktivnih,
Povečati število udeležencev in športnih panog vključenih v sistem izobraževanja, usposabljanja in 
spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu,
Na podlagi mreže športnih objektov izoblikovati predlog gradnje ustreznih športnih objektov in površin 
namenjenih vsem kategorijam prebivalstva.

Prostočasne aktivnosti - mladina:

Uveljavitev neformalnega izobraževanja s pridobitvijo certifikata;
Povečanje infrastrukture za mladinske aktivnosti in delo;
Večje število mladih vključenih v lokalne mladinske strukture na nivoju občin in pokrajin;
Ureditev sistemskih dokumentov s področja mladinske politike;
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Priprava predlogov za obliko delovanja na področju mednarodnega sodelovanja mladinskih centrov in 
mladinskih prenočišč ter informiranja in svetovanja;
Priprava na sprejetje Slovenije v EU na področju mladine.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3311 - Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
18053302 Programi športa

3313 - Urad RS za mladino
18053301 Urejanje sistema dejavnosti za mladino
18053303 Programi za mladino

19 - IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s 
posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 
strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, 
vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko, 
visokošolsko in podiplomsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči 
šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 
Uredbe EU: Council Regulation (EC) no 1260/1999.

3. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Aktivnosti na področju izobraževanja v letu 2005 bodo usmerjene k uresničevanju temeljnega cilja - oblikovanje 
družbe znanja - zato bomo v letu 2005 posebno pozornost usmerili k uresničevanju naslednjih ciljev:

Dostopnosti izobraževanja in enake možnosti izobraževanja za vse (sistem financiranja in sofinanciranja), 
Kakovosti in primerljivosti izobraževanja (uvajanje elementov za spremljanje in samoevalvacijo kakovosti 
pedagoškega procesa, računalniška opremljenost šol), 
Fleksibilnosti izobraževalnega sistema (zagotavljanje pogojev za izvedbo certifikatnega sitema), 
Vključevanju v mednarodne procese na področju vzgoje in izobraževanja (uresničevanje Bolonjske 
deklaracije, strukturni skladi), 
Vseživljenjskemu učenju.

Na področju višjega in visokega šolstva bodo izvedeni ukrepi za uresničevanje Bolonjske deklaracije in bruškega 
procesa, kot npr. uvedba spremenjenega načina financiranja. Podrobno bodo proučene možnosti in pripravljeni 
predlogi tudi za spremembo sistema financiranja področju srednjih in osnovnih šol.

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

1901 Urejanje izobraževalnega sistema
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1904 Terciarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

1901 - yrejanje izobraževalnega sistema 

1. Opis glavnega programa

V glavni program spadajo odhodki za delovanje ministrstva z organom v sestavi: sredstva za plače, materialne 
stroške, investicije in investcijsko vzdrževanje državnih organov ter razni drugi stroški, ki so potrebni za urejanje 
izobraževalnega sistema.

2. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3311 - Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
19013301 Urejanje izobraževalnega sistema
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3314 - Inšpektorat RS za šolstvo in šport 
19013301 Urejanje izobraževalnega sistema

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1. Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka 
v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne 
naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter 
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

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

Dolgoročni cilji so naslednji:

- nadaljnje razvijanje kurikulov v vrtcih in ugotavljanje kakovosti vzgojnega dela, 
nadaljnje povečanje števila vključenosti otrok v eno od oblik zunaj družinske vzgoje, 
nudenje možnosti otrokom iz socialno in kulturno manj vzpodbudnega okolja, da nadoknadijo nekatere 
primanjkljaje v razvoju, 
nadaljevanje integracije otrok s posebnimi potrebami,
izvajanje programov predšolske vzgoje na narodno mešanih območjih v skladu s sprejetimi meddržavnimi 
sporazumi in veljavno zakonodajo.

3. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3311 - Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
19023301 Vrtci

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

7. Opis glavnega programa

Cilji osnovnošolskega izobraževanja, ki so temelj in vodilo razvoja in spreminjanja OŠ so sledeči:

omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi 
razvojnega obdobja, 
posredovati temeljna znanja in spremesti, 
razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraževanje.

Osnovnošolsko izobraževanje mora temeljiti na uravnoteženosti spoznavnega čustvenega in socialnega razvoja 
človeka ter potekati v duhu spoštovanja človekovih pravic in svoboščin ter vrednot kot so strpnost, solidarnost in 
spoštovanje različnosti.

V letu 2004 bo osrednja pozornost namenjena izvajanju aktivnosti in ukrepov, kijih zahteva uvedba devetletke v vse 
osnovne šole, uvedba prenovljenih in novih osnovnošolskih programov za otroke s posebnimi potrebami in uvedba 
prenovljenih programov v glasbenem šolstvu. Nadaljevali bomo z vsebinsko prenovo programov za otroke s 
posebnimi potrebami in prestrukturiranjem zavodov, ki izvajajo programe za otroke s posebnimi potrebami.

Cilji srednješolskega oziroma sekundarnega izobraževanja so:

vključiti celotno generacijo mladine, ki končuje osnovno šolo, v srednješolsko izobraževanje, 
zagotoviti celotni generaciji mladine prvi poklic, 
državljanom omogočiti vsaj štiriletno srednjo izobrazbo.

Hkrati bomo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti za vsebinsko prenovo poklicnega izobraževanja.

V skladu s ciljem zagotavljanja dostopnosti in enakih možnosti bodo izdelane podrobne analize in predlogi za 
izboljšanje politike šolske prehrane in učbenikov. Z vlaganji v računalniško opremo bomo skušali zagotoviti 
osnovne pogoje za doseganje ciljev s področja računalniške pismenosti.

Sistem stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev bomo programsko povezali s strukturnimi skladi in s tem 
zagotovili možnost za vključevanje večjega števila učiteljev v te programe. Z vključitvijo v program strukturnih 
skladov bomo v letu 2005 izboljšali tudi možnosti za razvoj in financiranje programov v okviru vseživljenjskega 
izobraževanja.

Z vključevanjem v mednarodne projekte (OECD) bomo pristopili k sistematičnemu spremljanju mednarodno 
primerljivih kazalcev razvoja. Podpirali bomo programe, ki prispevajo k razvoju socialno - integracijske vloge šole 
(nasilje, droge, državljanska vzgoja) in sposobnosti šol za vključevanje v mednarodne projekte.
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2. Dolgoročni cilji glavnega programa (in povezava z dolgoročnimi cilji PPP)

Dolgoročni ciji primarnega izobraževanja:

- racionalizacija šolske mreže glede na demografska gibanja;
skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega 
nacionalnega kurikula;

- nadaljevanje uvajanja 9-letne osnovne šole do dokončne uvedbe 2008/09;
zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi 
potrebami, Romi, italijanska in madžarska narodnost, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim 
zatočiščem);
ohranjanje in krepitev slovenskega jezika in kulture v zamejstvu ter krepitev stikov z matično Slovenijo;

Dolgoročni cilji srednješolskega izobraževanja so:

racionalizacija in optimizacija šolske mreže izvajanja programov,
dvig kakovosti,
zmanjševanje osipa, 
posodabljanje srednješolskih programov na osnovi potreb trga delovne sile in njihovo umeščanje v 
usmeritve EU na področju šolstva.

3. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3311 - Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
19033301 Osnovno Šolstvo
19033302 Splošno srednje in poklicno šolstvo
19033303 Zavodi za usposabljanje
19033304 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1904 - Terciarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Terciarno izobraževanje obsega izvajanje visokošolskega in višješolskega izobraževanja. Visokošolski študij obsega 
organizirano študijsko delo po dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. Visokošolska dejavnost 
vključuje integralno povezano pedagoško ter znanstvenoraziskovalno, umetniško in strokovno delo visokošolskih 
učiteljev, sodelavcev, knjižnično - informacijsko in drugo strokovno dejavnost ter upravne, administrativne in druge 
infrastrukturne naloge univerz ter koncesioniranih visokošolskih zavodov. V terciarno izobraževanje so vključene 
tudi investicije in vzdrževanje javnih visokošolskih zavodov, vzpostavitev regionalne mreže višjih in visokih 
strokovnih šol, povezanih s potrebami in razvojem regij in gospodarstva, ter osnovna dejavnost Doma podiplomcev, 
kije namenjen podiplomskim študentom in gostujočim visokoš- Iškim učiteljem in sodelavcem.

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

Glavni cilji so:

širjenje možnosti za izobraževanje in znanost, da bi bili primerljivi z državami EU;
izboljšati podedovano slabo izobrazbeno strukturo prebivalstva, zlasti odpravljanje izobrazbenega 
zaostanka srednje generacije za uspešni gospodarski, socialni in kulturni razvoj;
prispevati k uresničevanju strategije enakomernega regionalnega razvoja; 
povečati število vpisnih mest;
izboljšati uspešnost in učinkovitost dodiplomskega študija;
izboljševati možnosti za podiplomski študij in utrditi njegovo sistemsko financiranje;
postopno sofinancirati izredni študij;
uveljavitev nove strukture študija v visokem šolstvu - bolonjski procesi; 
uveljavitev višješolskega strokovnega izobraževanja kot dela terciarnega izobraževanja.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Izboljšati dostopnost, uspešnost in učinkovitost višjega strokovnega, dodiplomskega in podiplomskega 
študija,
Spodbujati sodelovanje univerz, visokošolskih zavodov ter višjih strokovnih šol z gospodarstvom, 
Spodbujanje uveljavljanja bolonjskih in bruških procesov v strukturi študija, 
Uveljavljanje novega sistema financiranja (lump sum).

Indikatoiji:

Število študentov, število diplomantov, število Študentov, ki redno napredujejo v višji letnik, število študijskih 

programov, število višjih strokovnih šol, stopnja odpisanosti opreme.
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4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

3311 - Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
19043301 Višješolsko izobraževanje
19043302 Visokošolsko izobraževanje
19043303 Podiplomsko izobraževanje
19043304 Vzpostavitev višje in visokošolskih regijskih središč

1905 - Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa

Glavni program Drugi izobraževalni programi vključuje projekte, prek katerih država (so)financira javno službo v 
izobraževanju odraslih, ter dejavnosti in pogoje, potrebne za njeno izvajanje. Z njim država prispeva k uresničevanju 
načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k 
razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva, k izboljševanju možnosti sporazumevanja 
v slovenskem jeziku za Slovence po svetu in omogoča novodobnim migrantom učenje maternega jezika.

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

razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja, 
zviševanje izobrazbene sestave odraslega prebivalstva, 
izobraževanje in usposabljanje za razvoj delovne sile, 
sofinanciranje javne službe v izobraževanju odraslih, 
podpora razvoju in delovanju infrastrukturnih dejavnosti, 
izboljšanje in omogočanje zmožnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za Slovence po svetu in s tem 
omogočanje lažjega vključevanja povratnikov v slovenski šolski sistem.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

razmeščanje izobraževalnih programov, da lahko vsak odrasel uresničuje pravico do izobraževanja, 
(so)financiranje stroškov izobraževanja odraslih in infrastrukturnih dejavnosti, 
strokovna pomoč in kontrola,
finančno spodbujanje vključevanja odraslih v izobraževanje v tujih jezikih, 
zagotavljanje sredstev za sofinanciranje plač strokovnih delavcev - organizatorjev izobraževanja v javnih 
organizacijah za izobraževanje odraslih.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3311 - Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
♦ 19053301 Izobraževanje odraslih 

19053302 Druge oblike izobraževanja 
19053303 Sofinanciranje izobraževalnega primankljaja

1906 - Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa

V glavni program pomoči šolajočim sodijo predvsem štipendije, sredstva za regresiranje prehrane učencem, 
subvencije za Šolo v naravi, subvencioniranje stanarin in vgojne dejavnosti za dijake in dijaških domovih, 
regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja do šole in nazaj ter regresiranje dijaške prehrane, regresiranje 
nastanitve študentov v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih, regresiranje prevozov študentov iz 
kraja bivanja.

Država poleg naštetega financira v okviru tega glavnega programa tudi vzdrževanje in novogradnjo objektov 
študentskega standarda.

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

Zagotovitev enakih pogojev učencev, dijakov in študentov za šolanje in študij.

3. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3311 - Ministrstvo za Šolstvo, znanost in šport
19063301 Pomoči v osnovnem šolstvu
19063302 Pomoči v srednjem šolstvu
19063303 Študijske pomoči

13. oktober2003 3407 poročevalec, št. 83/IX



SPU-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI ' Bilanca odhodkov Leto 2005

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT_____________________________________ __________ ____________v tisoč tolarjih

SPU/PPP/GPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 

(D

Strukt sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog Í
proračuna 2005

P)

itrukt predloga 
proračuna 2005

(4)

Indeks

(5H3y(l)

|33 ^MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO,
■' "'znanost in šport

j| 305.344.705 j 1 100,00|| 1 319,584.513 | | 100,oo| I... W|

03 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ

6.708 0,00 6,990 0,00 104,2

0303 Mednarodna pomoč 6.708 0,00 6.990 0,00 1042
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 33.723.856 11,04 34.788.125 10,89 1032

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 923.058 030 889.526 028 96,4

0502 Znanstvenoraziskovalna dejavnost 31.399.927 1028 32.460.752 10,16 103,4

0503 Programi v podporo znanosti 1.400.871 0,46 1.437.847 0,45 102,6

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 381.118 0,12 635.739 0,20 166,8

1003 Aktivna politika zaposlovanja 381.118 0,12 635.739 020 166,8

14 GOSPODARSTVO 660.840 022 681.300 021 103,1

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 660.840 022 681300 021 103,1

18 KULTURA. ŠPORT IN NEVLADNE 3.722,991 L22 4.218.698 132 113,3
ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 65.637 0,02 68.394 0,02 1042

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.657.354 120 4.150.305 I30 1133

19 IZOBRAŽEVANJE 266.849.192 8739 279.253.660 87,38 104,7

1901 Urejanje izobraževalnega sistema 3.910.718 128 4.034.171 126 1032

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 609.655 020 658.876 021 108,1

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 203.237.052 66,56 213365294 66,76 105,0

1904 Terciarno izobraževanje 46.849269 I534 48.283.081 15,11 103,1

1905 Drugi izobraževalni programi 1.735.461 0,57 1.972.172 0,62 113,6

1906 Pomoči šolajočim 10.507.037 3,44 10.940.066 3,42 104,1
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2. del

05013301 - Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja

1. Opis podprograma

V podprogram Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja so vključene tiste proračunske postavke s katerimi 
želimo regulirati, spodbujati in uveljavljati znanstveno-raziskovalno dejavnost v Sloveniji ter jo čim bolj vpeti v 
mednarodno, ter še zlasti evropsko znanstveno skupnost Zagotavljanje spodbudnih družbenih in infrastrukturnih 
pogojev za delovanje in učinkovitost nacionalnega znanstvenega sistema je v tem smislu sistemski in organizacijski 
predpogoj uspešnega znanstvenega razvoja, ki jo zagotovlja neposredni proračunski uporabnik. V letu 2005 se bo 
omenjeni podprogram delno financiral v okviru na novo ustanovljene Agencije za raziskovanje.

2. Pravne podlage

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št96/2002),
Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti 
(Uradni list RS št.35/03),
Pravilnik o pogojih, postopku izbora in financiranju projektnega dela ter o sodelovanju zunanjih sodelavcev 
v strokovnih telesih Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (MŠZŠ št.5/2002),
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja RS 
(Uradni list RS št.62/96,11/98,48/99 in 46/01),
sklenjeni meddržavni bilateralni in multilateralni sporazumi,
Pravilnik o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo (Uradni list RS, št. 
39/98, 11/99 in 33/01).

3. Dolgoročni cilji podprograma

vzpostavljanje osnovnih sistemskih in organizacijskih pogojev za delovanje in odpiranje znanstvenih 
skupnosti do neposrednih domačih uporabnikov znanja in tehnološkega razvoja ter do mednarodnega 
okolja,
nagrajevanje najboljših znanstvenikov in njihovih uspehov,
družbeno potrjevanje in uveljavljanje znanstvenih dosežkov,
razvoj nacionalnega raziskovalnega evalvacijskega sistema in njegova uporaba pri oblikovanju znanstvene 
politike,
večje vključevanje v mednarodno znanstveno sodelovanje, zlasti v okviru evropske unije, 
javno promoviranje razumevanja družbeneno ekonomske vloge znanosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

lemo podeliti do 4 Zoisove nagrade in do 7 Zoisovih priznanj,
lemo podeliti največ 4 priznanja Ambasador Republike Slovenije,
zagotoviti objektivno in koherentno delovanje neodvisnega ekspertnega sistema, 
povečati mednarodno sodelovanje v okviru EU in z gospodarsko razvitejšimi oziroma vodilnimi državami 
sveta,
povečati obseg sodelovanja v 6. OP EU.
doseči večjo promocijo znanstveno-raziskovalnega dela v slovenskih medijih množičnega obveščanja, 
vzpostavitev strukture delovanja agencije za znanost.

4358 - Agencija za znanost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delovanje Agencije za znanost je opredeljeno z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Ur.l. RS, št.:96/02.

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

Sredstva za delovanje Agencije za znanost bodo določena z lemo pogodbo na osnovi letnega programa dela.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Vsebina dela agencije je določena z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti, aktom o ustanovitvi in letnim 
programom dela.

4356 - Članarine v medvladnih organizacijah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Notifikacija akta o nasledstvu glede Ustave UNESCO (Mednarodne pogodbe št.9/92) in na tej podlagi včlanjenje v 
UNESCO zahteva redno plačevanje leme članarine.

1899 - Nagrade na področju znanosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najboljše dosežke v znanosti vsako leto podeljujemo Zoisove nagrade in priznanja ter priznanja Ambasador 
Republike Slovenije v znanosti. Nagrajenci prejmejo diplomo in denarno nagrado. Postopek in izbor nagrajencev je 
opravljen po najvišjih kriterijih znanstveno-raziskovalne odličnosti. Sredstva za nagrade so namenjena nagrajevanju 
najboljših dosežkov v znanosti, s čimer želimo spodbujati najboljše raziskovalce in hkrati popularizirati razvoj 
znanosti v Sloveniji.

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

Nagrajevanje najboljših znanstvenikov in njihovo družbeno promoviranje je konstitutivni del razvoja vsake 
nacionalne znanstvene skupnosti saj krepi družbeno identiteto in razpoznavnost znanstveno-raziskovalne dejavnosti 
nasploh.

3. Planirani indikatorji

Mednarodna primerljivost meril znanstvene odličnosti pri izboru nagrajencev.

1898 - Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje nalog, kijih predvidevajo meddržavni bilateralni in multilateralni dogovori v zvezi s sestanki meddržavnih 
teles, udeležb na sestankih organov in teles posameznih multilateralnih programov, obiski tujih delegacij in 
predstavnikov v Sloveniji in slovenskih v tujini, organizacija in predstavitev programov v Sloveniji in podobno. 
Posebni aktivnosti sta sofinanciranje delovanja Slovenskega gospodarsko-raziskovalnega združenja v Bruslju in 
Slovenskega raziskovalnega inštituta na Dunaju ter sofinanciranje udeležb slovenskih znanstvenikov in 
strokovnjakov na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji in delovanje slovenskih znanstvenih 
združenj v mednarodnih združenjih.

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

Pospešiti dolgoročno integracijo slovenske znanstvene raziskovalno-razvojne sfere v skupni evropski prostor. Zato 
' bomo srednjeročno nadaljevali s krepitvijo bilateralnega in multilateralnega znanstvenega sodelovanja RS, z 

izvajanjem sklenjenih meddržavnih in multilateralnih dogovorov ter omogočali sklenitve novih bilateralnih 
sporazumov in vključevanje v nove multilateralne, zlasti evropske programe.

3. Planirani indikatorji

Število bilateralnih projektov in obseg sodelovanja slovenskih raziskovalcev v multilateralnih projektih EU.

4357 - Programi UNESCO

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z včlanitvijo v organizacijo UNESCO se je Republika Slovenija obvezala, da bo izvajala programe in aktivnosti 
UNESC-a ter se zavzemala za uresničevanje ciljev te organizacije v svoji deželi in v sodelovanju z drugimi 
državami članicami te organizacije. Nujen je prehod na redno plačevanje članarine.

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

Izhodišča za izračune predloga proračunske porabe:

Izhodišča so lahko začasna, ker bo dveletni program UNESCO 2004-2005 sprejet šele v oktobru 2003 na zasedanju 
generalne konference UNESCO. Zato je mogoče prikazati predvsem programe in aktivnosti, ki trajajo daljša 
obdobja oziroma so stalne narave.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izvajanje aktivnosti in programov na temelju sprejetega dveletnega programa UNESCO in drugih stalnih aktivnosti, 
spodbuditev ratifikacije novih konvencij (2) izvajanje novih projektov programa participacije za soudeležbo pri 
izvajanju UNESCO programa, izvedba posebnih aktivnosti, ki bodo določene v programu UNESCO za leto 2004- 
2005, priprave novih srednjeročnih strategij 2006-2011, organiziranje tradicionalne poletne kraške šole in tabora v 
Piranu, delovanje odborov svetovnega desetletja za kulturo miru, odbora za Izobraževanje za vse, nadaljevanje 
aktivnosti na področju dialoga civilizacij, priprave morebitnih novih predlogov za vpis v svetovno dediščino, polna 
vključitev v aktivnosti MAB z vključenimi tremi slovenskimi parki v svetovni seznam biosfemih območij, nove 
vključitve v UNESCO stolice.

Organiziranje izvajanja sprejetega programa in resolucij v Slovenji; sodelovanje z nacionalnimi komisijami, organi 
in organizacijami drugih držav; organiziranje strokovnih seminarjev in drugih sestankov na nacionalni in 
mednarodni ravni; sodelovanje slovenskih strokovnjakov na seminarjih in drugih srečanjih na mednarodni ravni; 
prevajanje in izdajanje najpomembnejših dokumentov ter izdajanje in oblikovanje lastnih gradiv s področja 
delovanja UNESCO; izvajanje projektov, predloženih v okviru programa participacije in morebitnih projektov in 
rednega programa UNESCO. Izvajanje stalnih medvladnih programov na področju hidrologije, oceanografije, 
geološke korelacije in programa Človek in biosfera. Izvajanje programa sodelovanja z državami JV Evrope in Pakta 
stabilnosti ter programa dialoga civilizacij, zlasti Evro-arabskega dialoga civilizacij.

4. Planirani indikatorji

Vgrajevanje v politiko, zakonske akte, načrte in programske aktivnosti v UNESCO sprejetih mednarodno pravnih in 
moralnih obveznosti (konvencije, resolucije, priporočila, deklaracije, akcijski programi), organiziranje dogovorjenih 
mednarodnih sestankov v Sloveniji in drugih dogovorjenih mednarodnih aktivnosti, spodbujanje mednarodnega 
sodelovanja.

1952 - Promocija znanstveno-raziskovalne dejavnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programov promocije je namenjeno seznanjanju slovenske javnosti o znanstveni in raziskovalno 
razvojni dejavnosti, njenih dosežkih in potencialih, obveščanju o povezovanju dejavnosti z nosilci družbenega in 
gospodarskega razvoja in njenem prispevku k mednarodni konkurenčnosti, vključen pa je tudi pretok informacij v 
mednarodni prostor.

Podprto bo tudi sistemsko financiranje in nadaljnji razvoj profesionalnih institucij (nevladnih organizacij) - centrov 
za promocijo znanosti, kot npr.: Ustanova Hiša eksperimentov in Slovenska znanstvena fundacija. Z omenjenimi 
aktivnostmi želimo v znanstveni skupnosti, v medijih in v širši družbi uveljaviti sodobno razumevanje vloge znanja 
in znanosti v družbenem in gospodarskem razvoju, približevati znanost družbi, kot jo predvideva tudi ERA 
(European research area), vzgajati mlade v duhu kreativnosti, radovednosti in zavedanja pomembnosti lastnega 
znanja ter povečati obseg, kakovost in odmevnost (v Sloveniji in na mednarodni ravni) promocije znanstveno
raziskovalne dejavnosti.

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

Za uveljavitev družbeno ekonomske vloge znanosti pri hitrejšem razvoju Slovenije, kakor je zapisano v vseh 
strateških razvojnih dokumentih RS, je potrebno krepiti javno zavest o razvojnih potencialih znanstveno
raziskovalne dejavnosti v Sloveniji.

3. Planirani indikatorji

število dogodkov in programov, namenjenih promociji znanstveno-raziskovalne dejavnosti, potekajoči v 
času proračunskega leta,
število publikacij, namenjenih promociji znanstveno-raziskovalne dejavnosti, izdane v času proračunskega 
leta.

1551 - Recenzije, evalvacije in ekspertize

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zagotavljanje znanstveno-kvalitetne in družbeno-ekonomsko pomembne raziskovalne dejavnosti je potrebno 
vzdrževati in razvijati kvaliteten ekspertni sistem, ki ga tvorijo neodvisna strokovna in svetovalna telesa ministrstva. 
Poleg vrednotenja različnih vrst predlogov za financiranje raziskovalne dejavnosti ter spremljanja izvajanja in 
ugotavljanja končnih učinkov financiranja projektov in programov je precejšen del tovrstnih aktivnosti usmerjen v 
■vzpostavitev nacionalnega koherentnega evalvacijskega sistema za usmerjanje in spremljanje raziskovalne 
dejavnosti v Sloveniji, in sicer kot kvantitativne osnove za permanentno ocenjevanje znanstveno-tehnološkega 
razvoja skladno z direktivami Evropske unije in OECD.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatoiji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izhodišča:

Zaradi vse večjih zahtev nacionalnih in mednarodnih družbeno-ekonomskih sistemov za večje in kvalitetnejše 
integriranje znanosti v reševanje sodobnih problemov in hkrati omejenih sredstev državnih proračunov za 
znanstveno-tehnološki razvoj je potrebno izgraditi racionalen in koherenten nacionalni evalvacijski sistem, ki bo ob 
upoštevanju mednarodnih standardov znanstvene kvalitete upošteval tudi nacionalne, se pravi specifične prioritete 
družbeno-ekonomskega razvoja. Samo takšen sistem lahko usmerja razvoj znanosti na Slovenskem ter skrbi za 
vnaprejšnjo namensko porabo proračunskih sredstev, kakor tudi za spremljanje učinkov znanstvenega raziskovanja.

Kazalci:

zasedenost strokovnih teles ministrstva z najboljšimi in mednarodno uveljavljenimi raziskovalci, 
mednarodna primerljivost kriterijev, kazalcev in meril vrednotenja raziskovalnega dela, kakor tudi 
pluralnost in večdimenzionalnost uporabljenih evalvacijskih metod in tehnik, 
transparentnost kriterijev, kazalcev in meril vrednotenja raziskovalnega dela.

3. Planirani indikatorji

Število kvalitativnih strokovnih ocen in recenzij ter večdimenzionalnost uporabljenih kvantitativnih evalvacijskih 
podatkov.

05023301 - Znanstveno raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram Znanstveno-raziskovalna dejavnost predstavlja osrednje financiranje znanstveno raziskovalnega dela za 
potrebe družbenega, izobraževalnega, tehnološkega in gospodarskega razvoja Slovenije. Celoten podprogram 
podpira in omogoča izvajanje glavnine znanstveno raziskovalnega dela v Sloveniji ter instrumentov za prenos 
znanstvenih rezultatov v uporabo, in sicer na univerzah, javnih in drugih raziskovalnih zavodih, razvojnih enotah v 
gospodarstvu in pri zasebnih raziskovalcih.

2. Pravne podlage

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št 96/2002),
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja RS 
(Uradni list RS, št62/96, 11/98,48/99 in 46/01), 
sklenjeni meddržavni bilateralni sporazumi in multilateralni sporazumi,
Sklep o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa 
(Uradni list RS, št 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98),
Pravilnik o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO (Uradni list RS, št. 47/03),
Sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki 
opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št 17/94 in 33/96),
Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju šolstva in znanosti (Uradni list RS, št.96/02),
Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega 
raziskovanja (Uradni list RS, št 21/01, 38/02),
Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti 
(Uradni list RS, št35/03),
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 (Uradni list RS, št.46/01),
Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne in visokošolske organizacije 
(Uradni list RS, št 48/02),
Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v gospodarstvo (Uradni list RS, št. 66/02), 
Pravilnik o postopku in merilfii za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS, št 
36/02),
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS, št 36/02), 
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih 
publikacij (Uradni list RS, št. 36/02),
Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme 
(Uradni list RS, št 14/94 in 54/01).

3. Dolgoročni cilji podprograma

okrepiti sposobnost Slovenije, da ostane ekonomsko suverena mednarodno priznana država, ki se bo na 
temeljih nacionalne znanstveno-raziskovalne in tehnološko-razvojne dejavnosti sposobna vključevati v 
aktualne svetovne gospodarske, znanstvene in tehnološke tokove,
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povečanje kvalitete in obsega znanstveno raziskovalne dejavnosti,
uravnotežen razvoj vseh znanstvenih ved, disciplin in raziskovalnih področij ter posameznih tipov 
raziskovalnih organizacij v skladu z določili Nacionalnega raziskovalno razvojnega programa, 
povečanje uporabe znanstveno raziskovalnih dosežkov v družbeno-ekonomskem razvoju,

- integriranost slovenske znanstveno-raziskovalne dejavnosti v mednarodne raziskovalne programe, še zlasti 
v evropski raziskovalni prostor in evropske okvirne programe,

- nadaljevati s financiranjem programa mladih raziskovalcev in postopno skrajševati čas financiranja 
njihovega usposabljanja,
povečati število mladih raziskovalcev za potrebe gospodarstva.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

zagotoviti stabilno financiranje ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim organizacijam, 
povečati delež aplikativnih ter podoktorskih raziskovalnih projektov, 
izboljšati evalvacijske postopke za spremljanje raziskovalnih rezultatov, 
spremljanje raziskav ciljnih raziskovalnih programov ter njihova aplikacija v posamezne sektorske politike, 
doseči ustrezno ceno raziskovalne ure pri financiranju raziskovalnega dela, 
financiranje v program že vključenih mladih raziskovalcev do izteka njihovih pogodb. Omogočiti 
nadaljevanje financiranja do doktorata (po izteku pogodb za magistrski študij) vsem kandidatom, ki bodo 
pogodbene obveznosti opravili v roku. Z razpisom v letu 2003 bomo omogočili financiranje okrog 230 
novih mladih raziskovalcev,
racionalizirati financiranje najpomembnejših znanstvenih sestankov, monografij in periodičnih publikacij 
ter uveljaviti usklajeno sodelovanje z ostalimi ministrstvi, ki pokrivajo vsebinsko podobne programe, 
analizirati izkoriščenost obstoječih zmogljivosti raziskovalne opreme ter racionalnih povezav preko mrež 
infrastrukturnih skupin, 
oblikovanja mreže infrastrukturnih centrov in zbirk, 
posodabljanje in obnavljanja raziskovalne opreme s sofinanciranjem nakupov raziskovalne opreme.

Indikatoiji:

znanstvena odmevnost raziskovalnih rezultatov v mednarodnih znanstvenih krogih in pri domačih 
uporabnikih znanja, 
uravnoteženo razmeije med znanstvenimi vedami in tipi raziskovalnih organizacij, 
razmerje med obsegom temeljnega in aplikativnega raziskovanja v prid družbeno-ekonomskih uporabnih 
in tehnološko razvojnih raziskav, 
delež sofinanciranja neposrednih uporabnikov in resornih ministrstev, 
število vključenih in zaključenih programov usposabljanja mladih raziskovalcev, 
število mladih doktorandov, ki nadaljujejo poklicno kariero v gospodarstvu, 
število mednarodno relevantnih znanstvenih sestankov, monografij in periodičnih publikacij, 
število slovenskih revij vključene v mednarodne znanstvene baze podatkov, 
letna nominalna rast investicij v raziskovalno opremo.

Pričakovani rezultati:

stabilno in varno delovanje javnih raziskovalnih organizacij ter ohranjanje, vzdrževanje in posodabljanje 
raziskovalne infrastrukture, 
dvig znanstvene kvalitete in družbeno-ekonomske ter tehnološke uporabnosti znanstvenega-raziskovanja, 
vedno večje število mladih raziskovalcev bo v pogodbenem roku doseglo višje akademske nazive ter s tem 
zviševalo izobrazbeno in konkurenčnost sposobnost Slovenije, 
število novih magistrov in doktoijev znanosti bo v večji meri prehajalo v gospodarske in druge uporabniške 
organizacije, 
informirati znanstveno in strokovno javnost o najpomembnejših domačih znanstvenih spoznanjih ter 
uhjevanje slovenske znanstvene misli doma in v svetu,
porast sedanjega števila mednarodnih raziskovalnih projektov (okrog 600) predvsem v luči vse 
intenzivnejšega vključevanja slovenskih raziskovalcev v skupni evropski raziskovalni prostor, 
posodobitev in modernizacija raziskovalne opreme.

2392 - Investicije v raziskovalno dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005 se bodo iz proračuna ministrstva financirali naslednji objekti:

Morsko biološko središče Piran, Dom podiplomcev Kranj in investicijsko vzdrževanje objektov znanstvenih 
inštitutov.
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4237 - 6. okvirni program in mednarodne raziskave

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S to postavko subvencioniramo mednarodne projekte in raziskave, pri katerih sodelujejo slovenske organizacije kot 
koordinatorke ali sodelujoče organizacije, s čimer se pospešuje vključevanje v skupni evropski raziskovalni prostor. 
S sistemom subvencioniranja mednarodnih projektov želimo dolgoročno povečati število bilateralnih projektov in 
število projektov v okviru EU. Povečati želimo zlasti število tistih bilateralnih projektov, ki imajo ustrezen 
potencial, da prerastejo v kvalitetne multilateralne projekte, predvsem v sklopu 6. okvirnega programa EU. 
Poglavitni namen subvencioniranja mednarodnih projektov in raziskav je vzpodbujanje intenzivnejšega vključevanja 
Republike Slovenije v mednarodne raziskovalne tokove, kar prispeva k hitrejšemu tehnološkemu napredku in 
mednarodni konkurenčnosti RS.

Iz te postavke se je do vključno leta 2003 krila tudi članarina RS za sodelovanje Slovenije v 6. okvirnem programu 
EU za obdobje 2002-2006 v skladu s sklenjenim Memorandumom o soglasju med Vlado RS in Evropsko komisijo z 
dne 29. oktobra 2002 (Ur. 1. RS štev. 5/03), ki jo za leto 2004 ne predvidevamo glede na članstvo v EU.

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

Osnova za izračun so odobrena sredstva, ki so jih za projekt odobrili tuji partnerji, pri čemer znaša subvencija največ 
25% deleža slovenskega partnerja pri projektu z omejitvijo, da le-ta ne sme presegati 2.500.000,- SIT na projekt 
letno.

Za spodbujanje vključevanja v projekte 6. okvirnega programa EU, pa je predvideno izplačevanje enkratnega 
finančnega prispevka s stroškom priprave in prijave v znesku 600.000.- SIT za slovenske organizacije - 
prijaviteljice projekta ter 150.000,- SIT za prijavo sodelovanja pri projektih, ki jih prijavljajo druge tuje ali 
slovenske organizacije.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Predvidevamo nadaljevanje subvencioniranja okoli 550 bilateralnih projektov in okoli 120 multilateralnih, zlasti 
evropskih projektov, ki se bodo izvajali v letu 2005 ter subvencioniranje novih projektov, ki bodo sprejeti v 
izvajanje in financiranje v letu 2005.

Enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov v okviru objavljenih razpisov EU za 
sodelovanje pri izvajanju 6. okvirnega programa v letu 2005 pa bomo izplačali predvidoma okoli 500 prijaviteljem 
iz Slovenije, kolikor računamo, da se jih bo prijavilo na razpise v sodelovanju s partnerji iz EU oziroma partnerji iz 
tretjih, zlasti balkanskih držav.

4. Planirani indikatoiji

Uresničevanje letnega izvedbenega cilja opravljene dejavnosti se bo preverjalo na podlagi strokovnih in finančnih 
poročil slovenskih izvajalcev projektov in na podlagi recenzij tujih partnerjev.

V letu 2005 računamo, da bodo slovenske organizacije sodelovale pri skupno okoli 550 bilateralnih projektih in 
okoli 150 multilateralnih projektih, za katere bomo v skladu z določili Pravilnika o financiranju in sofinanciranju 
mednarodnega sodelovanja izplačevali ustrezne subvencije.

Prispevek za pripravo in prijavo projektov 6. okvirnega programa pa bo predvidoma izplačan okoli 500 prijaviteljem 
projektov 6. okvirnega programa iz Slovenije.

1942 - Raziskovalna oprema

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S to postavko subvencioniramo nakupe raziskovalne opreme, ki obsega sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme 
(srednje in velike vrednosti) in lahko znaša do največ 75 % nabavne vrednosti za enoto kot ga določajo normativni 
dokumenti. Raziskovalna oprema predstavlja pomembno raziskovalno infrastrukturo raziskovalnemu kadru za 
opravljanje znanstveno raziskovalne dejavnosti pri izvajanju projektov in programov.

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

vključenost opreme v tekoče projekte, programe ter infrastrukturo;
reference (znanstveno-raziskovalni in raziskovalno-razvojni kazalci) prijavitelja ter raziskovalne skupine; 
sodelovanje v mednarodnih projektih ali programih oziroma v drugih oblikah mednarodnega sodelovanja; 
pomen nakupa potrebne raziskovalne opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja; 
pomen opreme za infrastrukturo ožjega raziskovalnega področja ali več področij; 
pomen raziskovalne opreme za uvajanje sodobnih tehnologij v Republiko Slovenijo;
primernost in ustreznost potrebne raziskovalne opreme z vidika varstva okolja, zdravja, življenja in 
premoženja; 
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primernost in ustreznost izbora potrebne raziskovalne opreme s tehničnega, ekonomskega in 
eksploatacijskega vidika;
združljivost ter vključljivost raziskovalne opreme v obstoječo raziskovalno infrastrukturo; 
predvidena zasedenost raziskovalne opreme, njena razpoložljivost in izkoriščenost; 
delež lastne udeležbe za nakup raziskovalne opreme;

3. Planirani indikatorji

Nominalna rast investicij v raziskovalno opremo v primerjavi z investicijami v Republiki Sloveniji.

1884 - Temeljne in aplikativne raziskave

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje temeljnih in aplikativnih raziskav je usmetjeno na temeljne in aplikativne projekte in programe ter 
ciljne raziskovalne projekte, ki predstavljajo glavni del raziskovalne aktivnosti raziskovalnih zavodov, univerz in 
razvojnih enot gospodarstva. Povezovanje razvojnih spodbud posameznih vladnih ministrstev z NRP in ukrepi 
drugih strateških dokumentov predstavljajo osnovo za oblikovanje celostne strategije razvoja države Slovenije in 
učinkovitega financiranja mrežnega raziskovanja. V okviru te postavke na javnih raziskovalnih organizacijah 
financiramo javno raziskovalno službo v okviru raziskovalnih programov, ki predstavljajo zaokroženo področje 
raziskovalnega dela za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualno vsaj še naslednje desetletje, in ki je hkrati 
toliko pomembno za Slovenijo, da obstaja državni interes za dolgoročno raziskovanje.

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

Izhodišče:

Spodbujanje kvalitetnega in družbeno-ekonomsko relevantnega teoretično eksperimentalnega in aplikativnega 
raziskovalnega dela, katerega namen je pridobiti novo znanje o temeljnih pojavih in dejstvih oziroma pridobiti novo 
znanje, kije usmetjeno predvsem v določene praktične cilje ah’ namene. S tem želimo doseči naslednje cilje: 

zagotoviti pogoje za večjo kvaliteto in povečan obseg znanstvene dejavnosti na tistih prednostnih področjih, 
ki bodo opredeljena v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, 
okrepiti tista področja znanstvenega raziskovanja, ki krepijo osnovo slovenskega gospodarstva in 
vzpodbujajo njegovo mednarodno konkurenčno sposobnost ter razvijajo kulturno in naravno dediščino, 
povezati znanstvene potenciale z nosilci družbeno-ekonomskega razvoja Slovenije, 
zagotoviti in povečati učinkovitost znanstveno raziskovalnega dela preko mrežno oblikovanih in ciljno 
usmerjenih raziskovalno razvojnih projektov, ki predstavljajo raziskovalno podporo strateškemu razvoju 
Slovenije na posameznih razvojnih področjih, in sicer tako pri oblikovanju strateških usmeritev, kot pri 
spremljanju njihovega uresničevanja.

Kazalci:

znanstvena kakovost, 
vpetost v trajnostni družbenoekonomski in kulturni razvoj Slovenije, 
raziskovalna usposobljenost raziskovalcev in raziskovalnih skupin ter njihova odmevnost.

3. Planirani indikatorji

znanstvena odmevnost raziskovalnih rezultatov v mednarodnih znanstvenih krogih in pri domačih 
uporabnikih znanja,
razmerje med obsegom temeljnega in aplikativnega raziskovanja v prid družbeno-ekonomskih uporabnih 
in tehnološko razvojnih raziskav,

- delež sofinanciranja neposrednih uporabnikov in resornih ministrstev.

1885 - Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni namen je zagotavljanje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev ter 
spodbujanje njihovega pretoka v gospodarstvo. Program mladih raziskovalcev uspešno poteka od leta 1985 in je 
izdatno prispeval k dvigu kakovosti raziskav in kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin. Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport, si je pri financiranju usposabljanja mladih raziskovalcev zastavilo cilj, da ti v čim krajšem 
času pridobijo ustrezen akademski naziv in se pri tem tudi usposobijo za raziskovalno delo. V okviru programa 
Usposabljanje in razvoj kadrov podpira ministrstvo tudi krepitev znanstvene kulture in raziskovalnega dela med 
osnovnošolsko in srednješolsko mladino in sicer s sofinanciranjem programa "znanost mladini" in s tem popularizira 
znanost.

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

Izhodišče:
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nadaljevati s financiranjem programa mladih raziskovalcev, ki je ocenjen kot najuspešnejši program na

>
postopoma skrajševati čas financiranja njihovega usposabljanja, skladno s krajšanjem podiplomskega 
študija,
v veliko večji meri spodbujati zaposlovanje mladih raziskovalcev v gospodarstvu,
zagotoviti skladno financiranje programa,
med mladimi razširjati zanimanje za raziskovalno delo in s tem širši javnosti predstaviti in približati 
znanost.

Kazalci:

ustreznost raziskovalnega mentorja mlademu raziskovalcu,
ustreznost raziskovalne skupine kjer bo potekalo usposabljanje mladega raziskovalca, 
ustreznost referenc kandidata mladega raziskovalca, 
kakovost programa raziskovalnega in izobraževalnega usposabljanja mladega raziskovalca.

Elementi za izračun pogodbenih sredstev za financiranje usposabljanja mladega raziskovalca so opredeljeni v 
kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost in so skladni s sklepom o normativih in standardih za določanje 
sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa.

5. Planirani indikatorji

število novo vključenih v program mladih raziskovalcev prilagoditi številu tistih, ki bodo usposabljanje 
končali, od 200 do 250 lemo,
število mladih raziskovalcev za potrebe gospodarstva (v ta namen vključiti 30 novih lemo).

1883 - Ustanoviteljske obveznosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje ustanoviteljskih obveznosti zagotavlja poravnavo fiksnih stroškov delovanja in poslovanja, ki so vezani 
na osnovno raziskovalno dejavnost javnih raziskovalnih in infrastrukturnih zavodov (v nadaljevanju javni zavodi) in 
na materialne stroške infrastrukturnih instrumentalnih centrov in zbirk, ki predstavljajo podporo temeljnim in 
uporabnim raziskavam, razvojnim storitvam in strokovnemu izobraževanju in ki razpolagajo z vrhunskimi sklopi 
raziskovalne opreme ter vrhunskim kvalificiranim osebjem za njeno raziskovalno in drugo uporabo.

Sredstva za ustanoviteljske obveznosti se določijo v skladu z navedenimi zakonskimi podlagami in bodo v letu 2004 
in 2005 dodeljena na podlagi nove metodologije, ki temelji na normirani porabi zavodov. Sredstva so opredeljena po 
namenih porabe in sicer za:

stroške upravljanja in vodenja,
stroške za zagotavljanje osnovnih pogojev dela (fiksni stroški delovanja),
stroške investicijskega vzdrževanja.

Sredstva za sofinanciranje programov dela instrumentalnih centrov in zbirk predstavljajo specifične materialne in 
nematerialne izdatke za delovanje instrumentalnih centrov in zbirk ter se določajo v skladu z zakonskimi podlagami 
ter na podlagi letnih oziroma petletnih programov dela.

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

Pri pripravi predloga proračuna sta bili poleg splošnih izhodišč iz osnutka proračunskega memoranduma upoštevana 
preliminarna ocena dejanskih stroškov ustanoviteljskih obveznosti javnih zavodov.

3. Planirani indikatorji

Realna vrednost sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti so pogoj za varno delovanje javnih zavodov ter 
ohranjanje, vzdrževanje in posodabljanje raziskovalne infrastrukture. Pri tem je še posebej pomembno, da so 
zagotovljena zadostna sredstva za kritje fiksnih stroškov delovanja in poslovanja javnih zavodov, kar omogoča 
nemoteno izvajanje raziskovalnih programov kot javne službe in ostalih dejavnosti, ki jih javni zavodi izvajajo v 
okviru nacionalnega raziskovalnega programa.

Varno delovanje javnih zavodov ter ohranjanje, zadostno vzdrževanje in posodabljanje raziskovalne infrastrukture 
predstavlja temeljni indikator za ugotavljanje uspešnosti zastavljenih ciljev.

1893 - Znanstveni tisk in sestanki

l. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te postavke sofinanciramo del stroškov za organizacijo mednarodnih znanstvenih sestankov, del stroškov 
tiskanja znanstvenih monografij ter del stroškov znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Z mednarodnimi znanstvenimi sestanki, organiziranimi v Sloveniji spodbujamo pridobivanje novega znanja, prenos 
znanja iz sveta v Slovenijo, mednarodne izmenjave znanja in prenos raziskovalnih dosežkov v prakso. Z objavo 
izvirnih znanstvenih monografij slovenskih avtorjev doma spodbujamo širjenje in izmenjavo domačih znanstvenih 
spoznanj v Sloveniji, strokovne objave v tujih jezikih, afirmacijo naših strokovnjakov in naše znanosti v svetu ter 
ohranjanje slovenske znanstvene misli v domačem jeziku. S periodičnimi publikacijami spodbujamo prenos 
znanstvenih spoznanj v praktično rabo ter hitrejši pretok znanstvenih in strokovnih spoznanj v slovenskem in 
mednarodnem prostoru ter širjenje in ohranjanje domačih znanstvenih spoznanj ter s tem bogatitev nacionalnega 
znanstveno knjižnega fonda.

Kazalci:
aktualnost monografije,
pomen monografije za razvoj znanstvene discipline,
pomen monografije za razvijanje znanstvene in strokovne terminologije, 
aktualnost tematike in pričakovana odzivnost znanstvenega sestanka, 
kakovostne reference predavateljev na znanstvenih sestankih, 
vključenost periodičnih publikacij v mednarodne podatkovne baze, 
kakovost vsebine objavljenih člankov in raven recenzentskih meril za objavo članokov v periodičih 
publikacijah, 
pomen periodičnih publikacij za znanost in razvoj slovenske terminologije.

3. Planirani indikatorji

Število mednarodno relavantnih znanstvenih sestankov, monografij in periodičnih publikacij, •
število slovenskih revij, ki so vključene v mednarodne znanstvene baze podatkov.

4363 - Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - inovativno okolje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje tehnološko usmerjenih aplikativnih raziskovalnih projektov na prednostnih področjih je namenjeno 
pridobivanju novega znanja (za vzpostavitev kritične mase uporabnega znanja na prednostnih področjih) ter 
njegovemu prenosu v gospodarstvo s ciljem povečevanja tehnološke sposobnosti podjetij in hitrejšemu nastajanju 
novih inovativnih podjetij. Prispevalo bo k povečevanju skupnih vlaganj v raziskave in razvoj, povezovanju podjetij 
in institucij znanja in hitrejšemu pretoku znanja v gospodarstvo. Prednost bodo imeli projekti v podporo 
tehnološkim mrežam in grozdom, zlasti v podporo tehnološko naravnanim razvojnim programom manj razvitih 
regij. Na ta način se bodo vzpostavila razvojna jedra na področjih, na katerih ima Slovenija komparativne prednosti, 
ter prispevalo k bolj uravnotežemu regionalnemu razvoju.

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

Prednostna področja razpisa:

informacijske in komunikacijske tehnologije, 
napredni materiali,
kompleksnost in kompleksni sistemi (tehnologije vodenja procesov),
biotehnologija,
tehnologije za trajnostno gospodarstvo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razširitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999.

4. Planirani indikatorji

Gelede na predvideno medresorsko zasnovo projektov, je indikatorje težko določiti (indikatoiji bodo skupni za 
celotni medresorski projekt).

4362 - Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - inovativno okolje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Strukturni skladi - lastna udelažba - ERDF - inovativno okolje je 
potrebno sofinanciranje v višini 25 %.
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05033301 - Informacijsko komunikacijski sistemi 

1. Opis podprograma

S podprogramom informacijsko-komunikacijski sistemi zagotavljamo ključno podporo znanstveno-raziskovalni 
dejavnosti s tem, da ji omogočamo osnovne infrastrukturne pogoje za njeno informacijsko-komunikacijsko odprtost 
in povezanost s svetovnimi centri znanja. V okviru tega programa sofinanciramo izvajanje javne službe na področju 
infrastrukturne dejavnosti (IZUM) ter vzdržujemo pogoje za delovanje knjižnično-infonnacijskega sistema za širše 
potrebe znanstveno-raziskovalne dejavnosti^a nabavo in obnavljanje informacijsko-komunikacijske opreme v 
sistemu COBISS ter za nabavo tuje znanstvene literature in baz podatkov v raziskovalnih organizacijah.

2. Pravne podlage

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS št 96/2002), 
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje programov dejavnosti organizacij informacijske 
infrastrukture (Uradni list RS, št 62/95),
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov 
(Uradni list RS, št 71/99),

- Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme 
(Uradni list RS, št.14/94 in 54/01).

3. Dolgoročni cilji podprograma

infrastrukturno omogočanje mednarodnega povezovanja znanstveno raziskovalnega dela, 
dvigovanje ravni informacijske in računalniške usposobljenosti ljudi kot ključnega dejavnika razvoja 
informacijske družbe,

- integracija posameznih informacijskih sistemov s sorodnimi evropskimi sistemi (npr. vključenost sistema 
SICRIS v CRIS,
zagotavljanje vpeljave 3. generacije COBISS, 
najširša podpora znanstveno-raziskovalnemu delu na infrastrukturnih področjih, kot so komunikacije, 
knjižnice baze podatkov, informacijski centri, mednarodni viri podatkov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

zagotovitev obsega dejavnosti javnega zavoda IZUM skladno z letnim programom dela in finančnim 
načrtom zavoda,

- sofinanciranje dejavnosti specialnih knjižnic v raziskovalnih organizacij,
zagotovitev delovanja dejavnosti šestih specializiranih informacijskih centrov na posameznih področjih, 
selekcijska redakcija bibliografske baze raziskovalcev za potrebe nacionalnega raziskovalnega 
evalvacijskega sistema, 
nadomestitev in obnovitev računalniške in komunikacijske opreme v sistemu specialnih knjižnic, 
informacijskih centrov in IZUM-a, 
sofinanciranje nakupa tuje strokovne literature, baz podatkov in elektronskih publikacij, 
povečanje izkoriščenosti obstoječih informacijsko-komunikacijskih zmogljivosti.

Indikatoiji:

dosegljivost informacij o znanstveno raziskovalni dejavnosti v Sloveniji - SICRIS,
- dosegljivost informacij o bibliografskih rezultatih slovenskih raziskovalcev - COBISS, 

število uporabnikov in uporab storitev knjižnic,
število redigiranih bibliografskih enot v bibliografski bazi raziskovalcev, 
število novih vzdrževanih in specialnih baz podatkov, 
število in obseg vrednosti pri nadomeščanju ali obnavljanju opreme, 
število nabav tuje strokovne literature, baz podatkov in elektronskih publikacij, 
letna nominalna rast investicij v informacijsko in komunikacijsko opremo.

Pričakovani rezultati:

zagotovitev obsega dejavnosti javnega zavoda IZUM skladno s potrjenim letnim programom dela in 
finančnim načrtom zavoda, 
večja dostopnost specialnih baz podatkov,
uporabnost redigirane bibliografske baze raziskovalcev za evalvacijske potrebe raziskovalne dejavnosti na 
Slovenskem, vključno z habilitacijskimi postopki na slovenskih univerzah, 
zagotovitev delovanja dejavnosti šestih specializiranih informacijskih-centrov na posameznih področjih,

- nadomestitev in obnovitev 1/5 računalniške in komunikacijske opreme v sistemu specialnih knjižnic, 
informacijskih centrov in IZUM-u,
sofinanciranje nakupa tuje strokovne literature, baz podatkov in elektronskih publikacij, 
večji obseg vlaganja v informacijsko in komunikacijsko opremo na raziskovalca na leto.
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1800 - COBISS in druga knjižnično informacijska dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi na tej postavki zagotavljamo razvoj informacijske infrastrukture, ki je vedno pomembnejša za razvoj 
znanstveno raziskovalnega dela V okviru te postavke ministrstvo sofinancira delovanje javnega zavoda IZUM kot 
informacijskega servisa raziskovalne sfere in nacionalnega bibliografskega servisa ter sofinancira razvoj in 
vzdrževanje kooperativnega »online« bibliografskega sistema in servisov COBISS in delovanje informacijskega 
sistema o raziskovalni dejavnosti (SICRIS). IZUM opravlja naloge informacijskega servisa raziskovalni dejavnosti, 
izobraževanju in kulturi, še posebej pa deluje kot knjižnično-informacijski servis v nacionalnem bibliografskem 
sistemu. Ministrstvo sofinancira tudi programe dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov, s 
katerimi izgrajujemo sistem bibliografske baze raziskovalcev v Sloveniji.

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

Financiranje informacijsko-knjižnične dejavnosti je definirano s številom raziskovalcev in raziskovalnih organizacij, 
ki so vključeni v sistem znanstvenega informiranja in komuniciranja. Pri tem je zlasti pomemben obseg, globina in 
domet znanstvenih informacij, ki jih sistem lahko posreduje širši in ožji javnosti. Sistem SICRIS trenutno zajema 
celovite informacije o 9354 raziskovalcih, 474 raziskovalnih organizacijah, 912 raziskovalnih skupinah, 2392 
raziskovalnih projektih ter 334 raziskovalnih programih. Lemi vnos bibliografskih enot vseh raziskovalcev v sistem 
COBISS predstavja približno 10000 publiciranih periodičnih člankov, 4000 monografij in drugih zaključenih del, 
2000 izvedenih del in dogodkov ter 4500 mentorstev

3. Planirani indikatorji

število uporabnikov in storitev knjižnic,
število vnešenih bibliografskih enot vseh raziskovalcev v sistemu COBISS,
število selekcioniranih bibliografskih vnosov osrednjih specializiranih informacijskih centrov, 
število predstavljenih podatkov o raziskovalno razvojni dejavnosti v sistemu SICRIS.

1950 - Informacijska in komunikacijska infrastruktura

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se financira nakup informacijske in komunikacijske opreme, ki predstavlja pomembno 
informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo raziskovalnemu kadru za opravljanje znanstveno raziskovalne 
dejavnosti.

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

obseg znanstveno-raziskovalne, raziskovalno-razvojne oziroma knjižnične informacijske dejavnosti; 
relevantnost in dostopnost knjižničnega informacijskega gradiva za uporabnike izven organizacije;

- izpolnjevanje kompatibilnosti opreme z zahtevami omrežja in s priporočili za opremo v sistemu.

3. Planirani indikatorji

Število in obseg vrednosti pri nadomeščanju ali obnavljanju informacijsko komunikacijske opreme.

4020 - Tuja periodika in baze podatkov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za celovit dostop do najnovejših znanstveno-raziskovalnih spoznanj sofinanciramo nabavo tuje znanstvene literature 
in elektronski dostop do najnovejših znanstvenih baz na svetu. Nabavljena tuja znanstvena literatura je javno 
dostopna v vseh knjižnicah raziskovalnih organizacij ter preko sistema COBISS. Za zagotovitev racionalnega 
nabavljanja tuje literature ministrstvo spodbuja koordinacijo seznamov tuje literature, ki je nabavljena iz 
proračunskih sredstev preko javnega infrastrukturnega zavoda IZUM ter spodbuja sklepanje konzorcijskih pogodb.

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

skupno razpoložljiva namenska sredstva ministrstva, 
dostopnost fonda literature, 
kontinuiteta naročil, 
teritorialno pokrivanje potreb, 
mrežna dostopnost baz podatkov, 
frekventnost uporabe revij oziroma baz podatkov.

3. Planirani indikatorji

Število nabavljene strokovne literature, baz podatkov in elektronskih publikacij.
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10033301 - Izobraževanje in asposabljanje nezaposlenih

1. Opis podprograma

Podprogram je eden od programov aktivne politike zaposlovanja. Njegova temeljna značilnost je, da prek njega 
omogočamo brezposelnim osebam pridobivanje javno veljavne izobrazbe po programih za pridobitev osnovne, 
splošne, poklicne, strokovne, tehniške in univerzitetne izobrazbe. Hkrati z njim celostno rešujemo problem mladih 
osipnikov z odpravljanjem vzrokov, ki so v prepletu privedli do izstopa iz sistema šolanja ali dela. Ključne naloge 
našega ministrstva so povezane z razmestitvijo izvajanja podprograma, s financiranjem stroškov šolanja, strokovno 
in organizacijsko pomočjo izvajalcem ter kontrolo izvajanja programa.

2. Pravne podlage

Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006,
Program 10000 za tekoče šolsko leto,
predlog Nacionalnega programa izobraževanja odraslih, 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

dvig izobrazbene ravni celotnega prebivalstva in še posebej delovne sile ter brezposelnih oseb, 
zmanjšanje poklicnega strukturnega neskladja na trgu dela, 
zmanjševanje osipa v šolskem sistemu in njegovih posledic, 
rast zaposlenosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Izobraževanje brezposelnih:

razmestitev izvajanja Programa 10000 in sofinanciranje izobraževanja brezposelnih, 
organiziranje in financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja in učiteljev, 
organiziranje in sofinanciranje izvedbe podprograma v okviru Programa 10000 Učna pomoč brezposelnim 
osebam

Projektno učenje za mlajše odrasle,

spodbujanje k nadaljevanju že opuščenega šolanja, 
spodbujanje in iskanje zaposlitve.

5780 - Izobraževanje brezposelnih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S proračunske postavke se financira izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oseb v okviru Programa 10000, ki 
ga za vsako šolsko leto pripravita Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za šolstvo, znanost 
in šport ter sprejme vlada RS. Temeljna značilnost programa je, da prek njega omogočamo brezposelnim osebam 
pridobivanje javno veljavne izobrazbe po programih za pridobitev osnovne, splošne, poklicne, strokovne, tehniške 
in univerzitetne izobrazbe.

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

Izhodišča:

število brezposelnih oseb, opredeljenih v Programu 10000, ki si želijo pridobiti izobrazbo, 
število organizatorjev izobraževanja in učiteljev, ki nudijo učno pomoč brezposelnim, 
število izobraževalnih oblik za organizatorje izobraževanja in učitelje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ključne naloge našega ministrstva so povezane z razmestitvijo izvajanja programa, s financiranjem stroškov šolanja, 
strokovno in organizacijsko pomočjo izvajalcem ter kontrolo izvajanja programa.

Projekti:

razmestitev izvajanja Programa 10000 in sofinanciranje izobraževanja brezposelnih, 
organiziranje in financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja in učiteljev.

4. Planirani indikatorji

V letu 2005 bomo sofinancirali izobraževanje brezposelnih oseb za pridobitev izobrazbe 50 izvajalcem za 
izobraževanje odraslih v 50 oddelkih s približno 1250 udeleženci.
Organizirali in financirali bomo usposabljanje 70 organizatorjev izobraževanja in učiteljev, ki so vključeni 
v program Učna pomoč brezposelnim osebam.
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V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje bomo prek javnih del zagotovili učno pomoč za vključene 
brezposelne osebe. Učno pomoč bo v letu 2005 izvajalo 20 organizacij in 70 učiteljev.

6247 - Projektno učenje za mlajše odrasle

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S programom Projektno učenje za mlajše odrasle celostno rešujemo problem mladih osipnikov z odpravljanjem 
vzrokov, ki so v prepletu privedli do izstopa iz sistema šolanja ali dela.

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

Izhodišča:
število skupin, vključenih v program Projektno učenje za mlajše odrasle

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S PP 6247 Projektno učenje za mlajše odrasle se zagotavlja razmestitev izvajanja tega projekta, financira se izvedba 
programa PUM, zagotavlja strokovna in organizacijska pomoč izvajalcem ter kontrola izvajanja programa.

4. Planirani indikatorji

V letu 2005 bomo v okviru programa Projektno učenje za mlajše odrasle omogočili 350 mlajšim odraslim 
izobraževanje v 8 skupinah.

4367 - Strukturni skladi EPD 2.3 - izobraževanje brezposelnih - EU sredstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poklicno izobraževanje in usposabljanje, predvsem za izboljšanje pismenosti, jezikov, osnovnih znanj in spretnosti 
je namenjeno širjenju in implementaciji shem, katerih cilj je zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja ter 
funkcionalna in informacijska pismenost odraslih (starost od 25 - 64) s pridobivanjem osnovnih kompetenc, 
poklicnih in generičnih znanj. Poleg tega aktivnost usmerjena k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju odraslih 
v gospodarskih sektorjih, ki so ali bodo podvrženi prestrukturiranju.

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, kijih MŠZŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog 
na področju izobraževanja in usposabljanja.

Aktivnost se navezuje na temeljni kazalnik (benchmark) Evropske komisije ob povečanju udeležbe odraslih v 
aktivnostih vseživljenskega učenja (Lisabonsi cilj -15 % aktivnega prebivalstva).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razširitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999.

4. Planirani indikatorji

Povečanje udeležbe v izobraževanju odraslih za 95 %.
Udeležba odraslih v usposabljanju na področju informacijske tehnologije za 100 %.

4368 - Strukturni skladi EPD 2.3 - izobraževanje brezposelnih - lastna udeležba

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti, ki jih določa že proračunska postavka Strukturni skladi EPD 2.3.: izobraževanje 
brezposelnih - EU sredstva, je potrebno lastno sofinanciranje v višini 25 %.

18023301 - Kulturna dediščina v izobraževanju

1. Opis podprograma

Sredstva na podprogramu 18023301 Kulturna dediščina v izobraževanju so namenjena dejavnosti Slovenskega 
šolskega muzeja.

2. Pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o varstvu kulturne dediščine, Uradni list RS, št. 7/99,
Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže Uradni list RS, št. 97/2000,
Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva 
kulturne dediščine, Uradni list RS, št. 113/2000 in
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Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, 31.7.1997.

8632 - Slovenski Šolski muzej

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavitev in aktualizacija stalne razstave o zgodovini šolstva in vzgoje na Slovenskem, priprava občasnih razstav, 
muzejsko pedagoško delo, publicistična dejavnost in izdajanje revije Šolska kronika, ureditev prostorov za knjižnico 
in depojsko - razstavnih prostorov v stari šoli, zbiranje in urejanje muzealij, knjižničnega gradiva in dokumentacije, 
svetovalno in raziskovalno delo. Vzpostavitev preventivne restavratorske delavnice, zbiranje in evidentiranje 
gradiva v Sloveniji, v mednarodnem povezovanju pa posebna skrb za obravnavo šolstva v zamejstvu in izseljenstvu. 
Zagotovitev primernega financiranja redne dejavnosti in posameznih projektov.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Letni izvedbeni cilji so usmerjeni k izobraževanju in seznanjanju mladine o zgodovini šolstva na slovenskem, 
zbiranju dodatnih gradiv o razvoju šolstva. V letu 2005 bi nadaljevali zamisel o »stara šola« za Slovenski šolski 
muzej. Potrebno bi bilo zagotoviti prostorske pogoje tako, da bi v stari šoli oblikovali prostore kot predstavitev 
prostorov povezanih s poukom: stare učilnice, delavnice, knjižnice...

18053302 - Programi športa

1. Opis podprograma

Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa uvrščamo izvajanje projektov, ki so namenjeni otrokom in 
mladini, saj imajo poleg sklopa pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega mladega 
človeka še izrazito vzgojni pomen. Spodbujali bomo športne programe za različne ciljne skupine glede na spol, 
starost, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti, ki bogatijo prosti čas in pozitivno vplivajo na zdravje, 
povečujejo pa tudi turistično ponudbo. Pomembni so tudi programi vrhunskega športa omogočajo predvsem 
priprave in nastope tistih slovenskih športnikov in ekip, ki imajo realne možnosti za visoke uvrstitve na največjih 
mednarodnih tekmovanjih. Nadaljevali bomo s programi športne dejavnosti invalidov in izgradnjo športnih 
objektov, saj so ravno športni objekti prečni pogoj za razvoj vseh segmentov športa. Ker razvoja in programov 
športa ni brez strokovnih kadrov, bo velik poudarek dan usposabljanju, izobraževanju in spopolnjevanju strokovnih 
delavcev, izdajanju strokovne literature, znanstvenoraziskovalni dejavnosti, še posebno prenašanju izsledkov 
raziskav v prakso.

2. Pravne podlage

- Zakon o športu (Ur. 1. RS, št.22/98),
Zakon o Bloudkovih priznanjih (Ur. 1. RS, št 56/94), 
Nacionalni program športa (Ur. 1. RS, št. 24/2000), 
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, 
Odredba o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. 1. RS, št. 95/99).

3. Dolgoročni cilji podprograma

soustvaijati pogoje, da se čim večje število prebivalcev Slovenije ukvarja s športom,
zagotoviti ustrezne javne finance za dejavnost športa,
zagotoviti 0,5 m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti na prebivalca, 
zagotoviti razvoj športne stroke in znanosti,
informirati posameznika, da tudi s športno dejavnostjo skrbi za svoje zdravje v najširšem pomenu besede in 
s tem poskušati vplivati na športno kulturo nacije, 
podpirati rešitve, ki bodo v zakonodaji spodbujale vlaganje kapitala v šport, 
uveljaviti interese športa v drugih ministrstvih in institucijah, ki posredno vplivajo na razvoj športa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Povečati procent uresničevanja Nacionalnega programa športa nad 50% iz sredstev državnega proračuna, 
Povečati število otrok, mladine in študentov, ki se ukvaijajo s športom, 
Povečati število vrhunskih športnikov, 
Povečati število športno aktivnih,
Povečati število udeležencev in športnih panog vključenih v sistem izobraževanja, usposabljanja in 
spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu,
Na podlagi mreže športnih objektov izoblikovati predlog gradnje ustreznih športnih objektov in površin 
namenjenih vsem kategorijam prebivalstva.

poročevalec, št. 83/IX 3422 13. oktober2003



2220 - Investicije v Športno infrastrukturo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekti vsebujejo gradnjo, posodobitev in vzdrževanje športnih objektov, namenjenih vsem kategorijam 
prebivalstva. Več kot 40 % investicij je povezanih s šolstvom in procesom vzgoje in izobraževanja. Tako 
zagotavljamo z vsako tovrstno investicijo pogoje za delo v javnih zavodih vzgoje in izobraževanja in v športu. 
Športna infrastruktura je prečna za vse segmente športa in zagotavlja osnovo za razvoj športa.

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

Izhodišča:

Nacionalni program športa, Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni. 
Z gradnjo mreže športnih objektov in površin namenjenih vsem kategorija prebivalstva zagotoviti do leta 2010 0,5 
m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti na prebivalca.

Kazalci:

Število kvadratnih metrov zgrajenih Športnih površin (20.520 m2 pokritih vadbenih površin v letu 2002) in število 
posodobljenih športnih objektov (9 v letu 2002).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V naslednjih letih bodo sredstva iz državnega proračuna namenjena za razvojno naravnane projekte, ki v športu 
predstavljajo osnovne pogoje za vodenje in spremljanje procesa treninga nadarjenih otrok in mladine ter vrhunskih 
športnikov, hkrati pa zagotavljajo tudi ustrezne pogoje za splošno vadbo - športno rekreacijo. Brez sodobne tehnične 
opreme, potrebne za ugotavljanje in spremljanje psihosomatičnega statusa športnikov in za pomoč pri načrtovanju in 
izvajanju procesov treniranja vrhunskih športnikov, si danes ne moremo več predstavljati razvoja športa.

Program investicijskih transferov je razdeljen v več projektov, in sicer:

- izgradnja in tehnološka posodobitev pokritih športnih površin, 
izgradnja in tehnološka posodobitev nepokritih športnih površin, 
investicijska športna oprema, 
oprema za diagnostiko športnikov, 
športni objekti za mladino in športno rekreacijo, 
projekti v občinah Brezovica, Kočevje, Slovenj Gradec, Trbovlje, Vrhnika, Žiri.

4. Planirani indikatorji

Zadržati raven novih in posodobljenih površin iz leta 2002.

7100 - Program vrhunskega Sporta

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu vrhunskega športa imajo prioriteto programi, ki omogočajo predvsem priprave in nastope tistih slovenskih 
športnikov in ekip, ki imajo realne možnosti za visoke uvrstitve na največjih mednarodnih tekmovanjih. S tem 
vrhunski šport promovira Slovenijo v svetu in je multiplikátor in generator množičnih oblik športnega udejstvovanja 
različnih slojev prebivalstva Slovenije.

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

Izhodišča: Nacionalni program športa, Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na 
državni ravni.

Kazalci:

število kategoriziranih športnikov,
število udeležencev na evropskih in svetovnih prvenstvih, 
število medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Priprave vrhunskih športnikov, predvsem slovenskih državnih reprezentanc v športnih panogah, ki so na rednem 
programu olimpijskih iger, ter delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez. Priprave in nastopi na olimpijskih 
igrah, priprave na mediteranske igre, mladinske igre Alpe-Jadran in EYOF in podelitev nagrad za osvojene 
olimpijske medalje.

Sklepanje zavarovalne police za nezgodno zavarovanje športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega 
razreda za primere nezgod, kar je velikega pomena predvsem v primeru trajne invalidnosti, ko mora športnik končati 
svojo športno kariero. Vrhunskemu športniku svetovnega razreda se na njegovo zahtevo sofinancira obvezno 
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zdravstveno zavarovanje, za porodniško varstvo, za nezgodno zavarovanje ter za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, vendar le, če njegovi dohodki ne presegajo trikratne povprečne plače v republiki Sloveniji.

4. Planirani indikatorji

Zadržati raven osvojenih medalj slovenskih športnikov na velikih mednarodnih tekmovanjih, zadržati število 
vrhunskih športnikov na ravni iz leta 2004 in zadržati število tekmovalcev na svetovnih in evropskih prvenstvih.

7159 - Strokovne in razvojne naloge v športu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nacionalni program športa opredeljuje na področju razvojnih in strokovnih nalog v športu naslednje vsebine, ki se 
sofinancirajo iz javnih financ: izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 
znanstvenoraziskovalno dejavnost, založniško dejavnost, spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje 
treninga, velike mednarodne športne prireditve, športne objekte, informacijski sistem na področju športa, 
mednarodno dejavnost ter delovanje športnih organizacij.

Naloge, ki se izvajajo v okviru te proračunske postavke, podpirajo vse segmente športa. Sem sodijo zlasti 
izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev povezanih s športom, še posebno 
delavcev prostovoljcev, ki prevladujejo v slovenskem športu. V ta okvir sodi tudi izvajanje temeljnih, predvsem pa 
uporabnih in razvojnih raziskav s področja športa, izdajanje strokovnih in drugih športnih publikacij ter svetovanje 
pri vključevanju otrok v šport. Strokovne naloge v športu obsegajo tudi ugotavljanje zdravstvenega statusa 
športnikov in njihove ravni treniranosti, pa tudi spremljanje in vrednotenje psihosomatičnega stanja udeležencev v 
športni rekreaciji. V to dejavnost sodijo tudi razvijanje sistema priprave športnikov, svetovanje pri pripravi treninga 
ter tehnologije procesa treniranja in merilnih postopkov.

Pomembne strokovne naloge v športu se nanašajo tudi na izvajanje pravilnika o dopinški kontroli in kontroli spola, 
obsegajo pa tudi sodelovanje na podlagi podpisanih meddržavnih protokolov ter udeležbo športnih delavcev na 
mednarodnih kongresih. V ta sklop spadajo tudi plačila članarin mednarodnim športnim organizacijam in 
vzpostavitev informacijskega sistema, ki bo vseboval podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, 
financiranja športa in športnih programov ter razvide, Id so določeni z Zakonom o športu.

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

Izhodišče je Nacionalni program športa in pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na 
državni ravni s katerim določamo programe in obseg ter višino sofinanciranja na razpisu izbranih programov.

Kazalci:

število Športnih panog vključenih v sistem izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih 
kadrov v športu, 
število programov usposablj anj a, 
število udeležencev usposabljanja, 
število izdanih strokovnih publikacij, 
število meritev, 
plačilo članarin,

- število štipendistov, 
število ciljnih raziskovalnih projektov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 načrtujemo dopolniti sistem izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu, 
v katerega bo vključenih vsaj 5 novih nacionalnih športnih zvez, in štipendirati vsaj 10 študentov Fakultete za šport; 
podpirati želimo založniške dejavnosti s sofinanciranjem izdaje posameznih publikacij in revij, pri katerih bi 
sodelovalo vsaj 20 nacionalnih športnih zvez ter izdajo do 15 strokovnih publikacij; preprečevati želimo uporabo za 
športnike nedovoljenih poživil in postopkov s kontrolo naključno izbranih vrhunskih športnikov; načrtujemo 
delovanje na mednarodni ravni (zlasti plačilo članarin mednarodnim in evropskim organizacijam v 30 športnih 
panogah); opravljati druge naloge, ki pomenijo nadaljevanje dela iz leta 2002 in 2003.

Razvoja športa ni brez strokovnih kadrov zato bo poudarek na usposabljanju, izobraževanju in spopolnjevanju 
strokovnih delavcev, sofinanciranju pripravništev, izdajanju strokovne literature, znanstvenoraziskovalni dejavnosti 
- še posebno prenašanju izsledkov raziskav v prakso. Nadaljevali bomo z dejavnostmi v boju proti dopingu v športu, 
z informatizacijo športa v Sloveniji, z mednarodnimi dejavnostmi, z ugotavljanjem in spremljanjem pripravljenosti 
športnikov ter svetovanjem treningov, ki so temelj uspešnosti v športu, in z organizacijo velikih mednarodnih 
športnih prireditev, ki višajo motivacijo za šport in športno aktivnost ter imajo promocijski učinek za šport, 
gospodarstvo in turizem. Prav tako bomo nadaljevali z aktivnostmi na področju nezgodnega zavarovanja vrhunskih 
športnikov, podeljevanja Bloudkovih priznanj ter z aktivnostmi pri izgradnji športnih objektov, ki so ključnega 
pomena za uspešen razvoj športa.
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4. Planirani, indikatorji

Število športnih panog vključenih v sistem izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanj strokovnih kadrov 
povečati na 55, število programov na 180, število usposobljenih pa na 1300. Prav tako želimo povečati število 
izdanih strokovnih publikacij na 15 naslovov, podeliti vsaj 10 štipendij študentom FŠ, sofinancirati vsaj 3 ciljne 
raziskovalne projekte, število meritev pripravljenosti športnikov na 7000 meritev in zagotoviti plačilo članarin 
mednarodnim in evropskim organizacijam v 30 športnih panogah.

5619 - Šport otrok in mladine ter športna rekreacija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nacionalni program športa opredeljuje na področju športa otrok in mladine ter športne rekreacije naslednje vsebine, 
ki se sofinancirajo iz javnih financ: športno vzgojo otrok in mladine, športno dejavnost študentov in športno 
rekreacijo.

Med prednostne naloge nacionalnega programa športa uvrščamo izvajanje projektov, ki so namenjeni otrokom in 
mladini, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega mladega človeka 
tudi vzgojni pomen. Prednost imajo tudi športno rekreativni programi za različne ciljne skupine glede na spol, 
starost, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti.

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

Izhodišče je Nacionalni program športa in pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na 
državni ravni s katerim določamo programe in obseg ter višino sofinanciranja na razpisu izbranih programov.

Kazalci:

število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom
število športnih gimnazij in število športnih oddelkov v športnih gimnazijah
število redno športno aktivnih in športno aktivnih

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka in mladostnika se zavzemamo, da bi bil otrok športno 
aktiven vsak dan, zato nadaljujemo s projekti: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, s programi v počitnicah, s 
šolskimi športnimi tekmovanji in programi v športnih oddelkih ter s programom Vsak dan pol ure športne rekreacije. 
V projekte panožnih športnih šol so vključeni otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti 
in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Programi za mladino od 15. do 20. leta so namenjeni 
predvsem izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in 
zmanjševanju negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju 
škodljivih navad (kajenje, alkoholizem, narkomanija) ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. 
Podpiramo tudi štipendiranje in programe, ki zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v 
doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi, namenjeni 
študentom, so dopolnilo intelektualnemu delu in pripomorejo k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega 
telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.

Nacionalni program športa podpira tiste programe športne rekreacije odraslih, ki ohranjajo in izboljšujejo celostni 
zdravstveni status, humanizirajo človekovo življenje, zmanjšujejo negativne posledice današnjega načina življenja 
in dela, preprečujejo upadanje splošne vitalnosti človeka; ti motivi naj pritegnejo čim večje število ljudi v redne 
oblike dejavnosti.

Spodbuja se tudi športna dejavnost invalidov, kije namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, 
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

4. Planirani indikatorji

Povečati število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom - v programih šolskih športnih tekmovanj, 
kjer je v letu 2002 sodelovalo 101.510 osnovnošolcev in srednješolcev povečati število sodelujočih za 5%; v 
programih prevetjanja plavanja naj bi sodelovalo vsaj 89% osnovnih šol, med šolarji 5. razredov naj bi delež 
plavalcev ohranjali na 85%; v projektih Zlati sonček in Krpan kjer je sodelovalo preko 70.000 otrok, naj bi se število 
sodelujočih otrok povečalo za 1,5% ter šolska športna tekmovanja, kjer je sodelovalo okoli 95.000 otrok se bo 
povečalo za 1,5%.

Otrokom in mladini, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, zagotoviti take pogoje, ki bodo ob uspešni 
športni karieri omogočili tudi normalno šolanje. Zato ohranjamo deset športnih gimnazij s 47 športnimi oddelki.

Na področju športne rekreacije ohranjamo število redno športno aktivnih na 21% in načrtujemo povečanje števila 
športno aktivnih za 0,5%.
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4392 - Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje v Športu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znanje načrtovanja, organiziranja in izvajanja programov v športu je odločilnega pomena za zagotavljanje 
konkurenčnosti slovenskega vrhunskega športa v svetovnem merilu. Prav tako je znanje ključnega pomena za 
spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti ukvarjanja s športno rekreacijo in športnim turizmom in interesno športno 
vzgojo mladostnikov. Zato razvijamo celovit projekt vseživljenjskega usposabljanja na področju športa, ki bo 
omogočil delo v športu, spodbudil povečanje zaposlovanja, povečal število strokovno usposobljenih športnih 
delavcev ter dvignil kakovostno raven znanja športnih delavcev. Glede na to, da je šport pomemben produkt v 
turizmu, se bo z usposabljanjem strokovnih kadrov na področju športa razvila in dvignila tudi kakovost športno- 
turistične ponudbe in novi produkti na področju turizma.

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

Izhodišča: Nacionalni program športa, Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na 
državni ravni in Enotni programski dokument Ukrep 2.3. Vse življenjsko učenje.

Kazalci:

število udeležencev usposabljanja
število na novo usposobljenih (prejete diplome, ki so javna listina)

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S projektom sledimo skladnosti z izboljšanjem in povečevanjem znanja na področju športa, ravnanju s človeškimi 
viri in pospeševanju zaposlovanja strokovnih športnih delavcev v športu in z njim povezanimi panogami-turizmom 
in zdravstvom. Projekt je regionalno uravnotežen.

4. Planirani indikatorji

S projektom povečujemo število udeležencev usposabljanja strokovnega kadra v športu (vsaj 975 udeležencev), s 
čim večjim številom uspešno zaključenega usposabljanja s prejeto diplomo in s tem zvišujemo zaposlovanje v 
športu, raven strokovnega znanja, povečujemo število programov usposabljanja in izboljšujemo kakovost športnih 
programov.

4372 - Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - športno-turistična infrastruktura

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izgradnjo športno turistične infrastrukture se bo povečala atraktivnost turističnih destinacij, dodatna ponudba 
novih turističnih produktov, izboljšala struktura gostov, povečalo število dnevnih in stacionarnih gostov, pospešil 
razvoj hotelirstva, gostinstva, trgovine, glede na regionalnost objektov tudi razvoj kmečkega turizma.

Dodatna ponudba novih turističnih produktov nudi enake možnosti med spoloma tako za zaposlovanje kot za 
športno-rekreativno dejavnost

Dvig konkurenčnosti turističnih destinacij zagotavlja trajnostni razvoj. Projekti bodo zasnovani na okolju prijaznih 
tehnologijah, ki bodo okoljske prednosti, ki jih ima posamezna destinacija, le še poudarili. Razvoj večnamenskih 
centrov, odprtih v okolje, podpira, prepoznavnost identitet posameznih lokalnih in regionalnih okolij, hkrati pa 
omogoča izvajanje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu.

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

Izhodišče:

Enotni programski dokument, prioriteta št. 1, ukrep 2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij.

Kazalci:

Povečanje števila gostov

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Posamezni projekti bodo izbrani preko Javnega povabila za oddajo predlogov celovitih projektov za ukrep: 
SPODBUJANJE RAZVOJA TURISTIČNIH DESTINACIJ za obdobje 2004-2006.

4. Planirani indikatorji

Število nočitev se bo povečalo do leta 2006 za 10 %, do leta 2008 pa za 15% na območju turistične destinacije, kjer 
je lociran športno-turistični objekt.
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4393 ~ Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje v športu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 23.: izobraževanje v športu je 
potrebno sofinanciranje v višini 25 %.

4371 - Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - športno-turistična infrastruktura

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zzl izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - športno-turistična 
infrastruktura je potrebno sofinanciranje v višini 25 %.

19013301 - Urejanje izobraževalnega sistema

1. Opis podprograma

Podprogram Urejanje izobraževalnega sistema je namenjen zagotovitvi sredstev za delovanje ministrstva kot organa 
in vseh tistih aktivnosti, ki jih ministrstvo izvaja in se nanašajo na področja, za katera je ministrstvo zadolženo. V 
tem programu se zagotavljajo sredstva za delovanje centra za mobilnost, evalvacijo, nacionalni kurikulum ter za 
promocijo izobraževalne dejavnosti.

2. Pravne podlage

Zakonodaja:

Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02,56/03);
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št 55/03).

3024 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri pripravi proračuna za leto 2005 smo izhajali iz spremenjene zakonodaje na področju plač, zlasti uveljavitve 
Zakona o sistemu plač v javnem sektotju in drugih aktov, ki na novo določajo podlage za obračun plač zaposlenim 
pri vseh uporabnikih proračuna. Pri tem smo upoštevali navodila za pripravo finančnih načrtov, ki so podana v 
Proračunskem priročniku 2004-2005 in predlog sklepa Vlade RS o kadrovskem načrtovanju v organih državne 
uprave za leto 2004/2005.

3348 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri pripravi proračuna za leto 2005 pri proračunski postavki - materialni stroški smo upoštevali navodila za pripravo 
finančnih načrtov, ki so podana v Proračunskem priročniku 2004-2005. V letu 2005 je načrtovana selitev 
preostalega dela ministrstva na novo lokacijo.

2918 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri pripravi proračuna za leto 2005 pri proračunski postavki - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov smo upoštevali navodila za pripravo finančnih načrtov, ki so podana v Proračunskem priročniku 2004- 
2005. V letu 2005 je načrtovana selitev preostalega dela ministrstva na novo lokacijo. Pretežni del pisarniške 
opreme na Župančičevi je dotrajan in zato bo potrebno nabaviti novo.

4360 - Center za mobilnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi večje učinkovitosti dela ter priporočil in pričakovanj nekaterih mednarodnih institucij, ki jim sledi večina 
držav članic EU in drugih držav, se je pojavila potreba po racionalnejši organiziranosti mednarodne dejavnosti 
ministrstva. Ministrstvo je po vzoru izvedenih organizacijskih sprememb v številnih državah EU v letu 2003 
ustanovilo novi javni zavod, na katerega je preneslo tisti del mednarodne dejavnosti, ki je v funkciji javne službe, 
samo pa ohranja vodenje politike in nadzor.

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

Cena dela, ki se izračuna glede na:

obseg količnikov ter prispevkov in davkov (plače),
drugi prejemki zaposlenih (regres za prehrano, regres za letni dopust, prevoz in delo, jubilejne nagrade),
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- izdatki za blago in storitve (materialni stroški).

Izvajanje dejavnosti (projekti, naloge, programi).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) opravlja operativno tehnične 
in administrativne naloge za programe Skupnosti ter različne programe in postopoma vrste mobilnosti na področju 
izobraževanja in usposabljanja, ki so opredeljeni v bilateralnih in unilateralnih programih, CEEPUS in Fullbright 
programa ter za zamejce, izseljence in kadre iz držav JVE.

6870 - Evalvacije in nacionalni kurikulum

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se financirajo programi za vsebinsko prenovo, spremljanje in evalvacijo nacionalnega kurikula 
za sistem vzgoje in izobraževanja do douniverizitetne ravni ter za delovanje imenovanih strokovnih teles, ki 
sodelujejo pri pripravi nacionalnih dokumentov (programi, učni načrti, koncepti, strategije....) ali sprejemanju 
nacionalnih dokumentov (strokovni sveti, ki jih je za posamično področje vzgoje in izobraževanja imenovala vlada).

V letu 2005 bodo sredstva namenjena za financiranje delovanja že imenovanih strokovnih svetov in strokovnih 
komisij, sredstva za nadaljevanje vsebinske prenove programov s področja otrok s posebnimi potrebami in 
poklicnega izobraževanja. Zagotovljena bodo tudi sredstva za pripravo nacionalnih dokumentov kot so Koncept dela 
z otroki z učnimi težavami, Koncept uresničevanja zdravja v kurikulu ipd..

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

Število prenovljenih programov, konceptov; obseg spremljanja in evalviranja; število članov komisij in obseg 
gradiv, o katerih odločajo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S sprejemom nove sistemske zakonodaje na področju vzgoje in izobraževanja je treba spremeniti tudi kurikulamo 
(vsebinsko prenovo) načrtovanega kurikula. Vsebinska prenova se je začela že 1. 1996, zato bodo na nekaterih 
področjih (vrtci, osnovna šola, gimnazije) naloge usmerjene na uvajanje, spremljanje in evalvacijo novo uvedenih 
programov, učnih načrtov in katalogov znanj, na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja pa na 
nadaljevanje prenove poklicnih programov, vzpostavitev sistema certificiranja. Pripravljeni dokumenti so osnova za 
odločanje strokovnih svetov, ki v skladu z ZOFVI določajo predmetnike, učne načrte, kataloge znanja.

4. Planirani indikatorji

Število pripravljenih in sprejetih manjkajočih nacionalnih dokumentov (programi, načrti, koncepti, strategije).

Učinkovitost delovanja svetov in drugih delovnih teles, ki so dolžni pripraviti, obravnavati nacionalne dokumente.

Število pripravljenih in kakovost poročil o uvajanju, spremljanju in evalvaciji vsebinske prenove.

2398 - Informatizacija organa

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev najnujnejše računalniške opreme in storitev za potrebe delovanja informacijskega sistema ministrstva z 
organi v sestavi ter zagotovitev najnujnejše opreme in storitev za dograditev in delovanje informacijskega sistema 
ob nadaljevanju selitve uradov in organov v sklopu ministrstva na novo lokacijo.

7167 - Mednarodna dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mednarodna dejavnost na omenjeni postavki zajema naslednje ključne oblike sodelovanja: sofinanciranje 
mednarodne dejavnosti v visokem šolstvu, sofinanciranje mednarodne dejavnosti s področja izobraževanja 
(preduniverzitetno šolstvo, vključno z glasbenim šolstvom), promocija slovenskega jezika v tujini in doma skozi 
Center za slovenščino kot drugi oz. tuji jezik, mednarodna dejavnost opredeljena v bilateralnih sporazumih in 
programih sodelovanja na področju izobraževanja, kulture in znanosti, sodelovanje v multilateralnih organizacijah 
ter regionalnih povezavah: Svet Evrope, Unesco, OECD regionalne povezave, itd. za podporo razvoju slovenskega 
Šolstva.

Temeljna dolgoročna cilja te dejavnosti sta na eni strani krepitev položaja slovenskega jezika v svetu in na drugi 
strani podpora razvoju slovenskega šolstva za graditev primerljivosti našega izobraževalnega sistema z 
mednarodnimi standardi.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Za promocijo slovenskega jezika v tujini načrtujemo 43 lektoijev slovenskega jezika v tujini za okrog 1000 
študentov, izvedbo poletne šole v Sloveniji za 210 udeležencev, seminar slovenskega jezika, literature in kulture za 
150 udeležencev, celoletne šole slovenščine za 75 udeležencev, izpite o znanju slovenščine za okrog 410 
kandidatov. Za uresničevanje drugega cilja načrtujemo sofinanciranje mednarodnega sodelovanja v visokem šolstvu; 
sofinanciranje mednarodnega sodelovanja osnovnih in srednjih šol; sofinanciranje, sofinanciranje udeležbe dijakov 
na mednarodnih olimpijadah znanja, sofinanciranje glasbenih tekmovanj in prireditev v glasbenem šolstvu; 
sofinanciranje multilateralnih, regionalnih in bilateralnih projektov (organizacija seminaijev, prevodi temeljnih 
dokumentov, udeležba na mednarodnih srečanjih, izobraževanje učiteljev, priprava strokovnih gradiv); 
sofinanciranje revije Glasnik Unesco.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Postavka zajema dva temeljna sklopa mednarodnega sodelovanja in sicer:

1. Sklop:

promocijo slovenskega jezika in kulture v tujini (lektorati slovenskega jezika v tujini, Center za slovenski 
jezik na FF, Simpozij Obdobja in Seminar slovenskega jezika in kulture).

2. Sklop:

je usmerjen v podporo razvoju šolstva na douniverzitetnem ter univerzitetnem oz. visokošolskem nivoju 
(vključno z glasbenim šolstvom). Slednji sklop sodelovanja se uresničuje predvsem v oblikah 
dvostranskega sodelovanja (dvostranski sporazumi, programi, protokoli); s sodelovanjem v večstranskih 
mednarodnih organizacijah (Unesco, Svet Evrope, OECD, nekaterih dejavnostih EU programov).

Cilji ter pravna osnova te postavke se ujemajo s cilji ter pravnimi podlagami navedenimi v uvodu.

4. Planirani indikatorji

Povečanje sredstev predlagamo zaradi:

povečanja plač lektoijev povečanje življenjskih stroškov v tujini, 
uvedbe dodatka za najem stanovanj lektoijev v tujini, 
odpiranja novih lekotratov zaradi naraščajočega zanimanja za študij slovenščine v tujini.

1512 - Priprava na strukturne sklade

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2003 so se začele aktivnosti za pripravo na črpanje sredstev iz strukturnih skladov intenzivirati. Zaradi vstopa 
v Evropsko unijo, bo potrebno napore v smeri usposobljenosti za učinkovito koriščenje skladov še pospešiti, proces 
pa se z samim vstopom ne bo končal, ker se bodo z vstopom pokazale prave potrebe, s tem pa tudi potrebe po 
sredstvih za priprave.

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

Predlog porabe temelji na ocenjeni stopnji pripravljenosti za črpanje strukturnih skladov ter, glede na to oceno in pa 
dosedanji potek priprav (število usposabljanj...), na predvidevanjih po prihodnjih potrebah po tovrstnem 
izobraževanju. Prav tako pa temelji na Phare Twinning projektu.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Predvideni okvirni projekti se bodo izvajali za dokončno pripravo na črpanje ukrepov, ki jih bo z dodatnimi 
strukturnimi sredstvi izvajalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ter za nadaljnjo vzpostavitev in usposobitev 
organizacijskega okvira in struktur za izvajanje (Phare twinning 2002) ukrepov na nacionalni in regionalno/lokalni 
ravni. Pri tem gre predvsem za nujne spremljajoče aktivnosti (posveti, seminaiji, usposabljanja...) in, kot posledica, 
nastale stroške (avtorska dela, potni stroški...)

4. Planirani indikatorji

število usposabljanj za strukturne sklade,
število obiskanih seminaijev,

- število posvetov o strukturnih skladih (možno tudi sestanki v zvezi s strukturnimi skladi).

4019 - Promocija izobraževalne dejavnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena promociji izobraževalne dejavnosti, za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
mladinske in strokovne periodike na področju vzgoje in izobraževanja, za nagrade RS za največje dosežke na 
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področju vzgoje in izobraževanja in podpori delovanja društev, katerih dejavnost je povezana z vzgojo in 
izobraževanjem.

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

- zagotavljanje kvalitetne priprave periodičnih publikacij, namenjene udeležencem ter strokovnim delavcem 
v vzgoji in izobraževanju,
11 nagrad RS za največje dosežke na področju vzgoje in izobraževanja 
podpora delovanju društev, katerih dejavnost je povezana z dejavnosijo vzgoje in izobraževanja, 
promocija izobraževalne dejavnosti.

2397 - Razvoj in vzdrževanje računalniških aplikacij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dolgoročni cilji izvajanja nalog v okviru te postavke so zagotavljanje transparentnosti finančnih tokov pri 
zagotavljanju financiranja dejavnosti in porabe proračunskih sredstev za plače delavcev v procesih vzgoje in 
izobraževanja ter raziskovalne dejavnosti v smeri racionalizacije poslovanja državne uprave zaradi standardizacije 
evidenc in registrov državnega pomena ter v smeri približevanja e-upravi.

790S - Stroški komisij za strokovne izpite

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo organizira in vodi opravljanje strokovnih izpitov v vzgoji in izobraževanju in je v skladu z normativnimi 
predpisi doižno tudi plačevati nastale stroške v zvezi z opravljanjem strokovnih izpitov; članom izpitnih komisij 
pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji. Opravljen strokovni izpit v vzgoji in 
izobraževanju je v skladu z 92. členom ZOFVI eden izmed osnovnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati strokovni 
delavci, zaposleni v vzgoji in izobraževanju, zato gre pri izvajanju strokovnih izpitov za izpolnjevanje obveznosti, 
določenih z zakonom, katerih cilj je za vzgojno-izobraževalno delo usposobljeni strokovni delavci.

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

Število strokovnih izpitov.

4454 - Šolske uprave - vodenje postopkov usmerjanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o določitvi območnih enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za začasno izvajanje nalog šolskih 
uprav, ki jih določa zakon o usmeijanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. 1. RS, štev. 21/03) določa, da naloge 
šolskih uprav, kijih v 20., 21., 23., 24., 25., 31., 32., 33., 34. in 35. členu določa Zakon o usmeijanju otrok s 
posebnimi potrebami (Ur. 1. RS, štev. 54/00) opravljajo neposredno območne enote Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo. Navedene naloge izvajajo kot svoje pristojnosti najdlje do 1.9.2005.

V skladu z Zakonom o usmeijanju otrok s posebnimi potrebami, se otroci s posebnimi potrebami usmerjajo v 
različne, njim ustrezno prilagojene, programe vzgoje in izobraževanja. V postopku usmetjanja se na območnih 
enotah pripravi odločba o usmeritvi, s katero se določi vrsta programa vzgoje in izobraževanja, vrtec, šola ali zavod, 
v katerega bo otrok vključen, obseg in način izvajanja dodáme strokovne in druge pomoči, morebitno zmanjšanje 
otrok v oddelku, kadrovski, prostorski, materialni in drugi pogoji, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in 
izobraževanje otroka

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

V letu 2005 bo na območnih enotah Zavoda RS za šolstvo za vodenje postopkov usmeijanja zaposlenih 15 
svetovalcev in 1,5 administrativne sodelavke.

Finančni plan za vodenje postopkov vključuje: sredstva za plače in druge izdatke, sredstva za prispevke 
delodajalcev, sredstva za blago in storitve, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
in sredstva za izvedbo ZSPJS (uskladitev plač).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka sodi v okvir projekta usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Postopke usmeijanja vodijo 
območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

4. Planirani indikatorji

Indikator uspešnosti je število izdanih in v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi pripravljenih odločb o 
usmeritvi. V prihodnje pa bo indikator uspešnosti tudi pravočasna usmeritev celome populacije otrok s posebnimi 
potrebami v ustrezne programe na osnovi odločb o usmeritvi.
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4354 - Phare - lastna udeležba - 2002 Twinning priprava na strukturne sklade

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Twinning priprava na strukturne sklade je potrebno sofinanciranje v 
višini 5 % (kritje stroškov mednarodnih vozovnic, lokalnih potnih stroškov in materialnih stroškov).

4355 - Phare - lastna udeležba - 2003 Twinning instucionalna priprava na strukturne
sklade

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Twinning priprava na strukturne sklade je potrebno sofinanciranje v 
višini 5 % (kritje stroškov mednarodnih vozovnic, lokalnih potnih stroškov in materialnih stroškov).

4545 - Phare 2001 - lastna udeležba - Spodbujanje razvojnih možnosti - kurikularna 

prenova

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti proračunska postavka Phare 2002 - lastna udeležba - dopolnilni sklad za mobilnost je 
potrebno sofinanciranje v višini 3 %.

4544 - Phare 2002 - lastna udeležba - dopolnilni sklad za mobilnost 2,3

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti, ki jo določa že proračunska postavka 8988 - Phare CFCU - 2002 dopolnilni sklad za 
mobilnost 2 in 3, je potrebno sofinanciranje v višini 20 %.

7218 - Phare CFCU - 2001 Spodbujanje razvojnih možnosti - kurikularna prenova

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je namenjen krepitvi povezovanja med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom s ciljem večje 
zaposljivosti prebivalstva, socialne vključenosti, prekvalifikaciji brezposelnih ter vlogi regije pri opredeljevanju 
nacionalnih prednostnih nalog na področju zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja.

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

V Sloveniji obstajajo razlike v razvitosti posameznih regij in skladnemu regionalnemu razvoju so bila tudi na 
področju zaposlovanja in izobraževanja dodeljena dodatna sredstva.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na razpis je bilo prijavljenih čez 100 projektov od tega je bilo 20 projektov v podporo zaposlovanju in 
izobraževanju.

4. Planirani indikatorji

Število projektov,
število novo ustvarjenih delovnih mest,
število novih izobraževalnih programov.

8988 - PHARE CFCU - 2002 dopolnilni sklad za mobilnost 2

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena dodatnemu spodbujanju mednarodne mobilnosti v okviru programov skupnosti 
Socrates (Erazmus in Comenius) in Leonardo da Vinci: za dodatke k štipendijam Socrates in Leonrado da Vinci 
(pomoč socialno šibkejšim in povečevanje števila študentov v izmenjavah EU). Dopolnilni sklad Phare 2002 II je 
nadaljevanje sheme (tuja donacija) iz Finančnega memoranduma za Nacionalni program Phare 1999.

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

Omenjeni projekti, kijih podpira Phare tečejo od leta 1997 in posebej spodbujajo vse vrste izmenjav v evropskem 
prostoru, kar je še posebno pomembno v pripravah na prost pretok ljudi v pogojih Članstva EU.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Dopolnilni sklad Mobilnost II,
Dopolnilni sklad Mobilnost III.
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4. Planirani indikatorji

Število diajkov, študentov, maldih delavcev, učiteljev v okviru omenjenih mobilnostnih shem.

7214 - Phare CFCU - 2002 Twinning priprava na strukturne sklade

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Institucionalna priprava na strukturne sklade je namenjeno razvoju institucionalnih kapacitet za učinkovito in 
kvalitetno implementacijo strukturne pomoči na področju izobraževanja in usposabljanja kot elementov 
vseživljenjskega učenja.

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

Z.članstvom v EU se morajo ministrstva pripraviti na izvajanje posebnih odredb in regulativ, ki omogočajo črpanje 
sredstev EU; v tem okviru zahteva črpanje Evropskega socialnega in regionalnega sklada, poleg programskega 
načrtovanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Institucionalna priprava na strukturne sklade.

4. Planirani indikatorji

Učinkovitost črpanja iz strukturnih skladov.

7215 - Phare CFCU - 2003 Twinning institucionalna priprava na strukturne sklade

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava MŠZŠ za zagotavljanje pravilnosti, učinkovitosti in kvalitete izvajanja prioritet iz ukrepov in aktivnosti iz 
Enotnega programskega dokumenta, predvsem ukrepov vseživljensko učenje, inovativno okolje in turistične 
destjnacije.

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

Ocena sposobnosti učinkovitega nadzora izvajanja strukturne pomoči.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razvoj sposobnosti za spremljanje projektov.

4391 - Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: svetovalna podpora v sistemu 
kakovosti, razvoj izobraževanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje kakovosti:

Svetovalna podpora v sistemu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti po sistemu samoevalvacije je namenjena za 
izboljšanje kakovosti in dostopnosti izobraževanja in usposabljanja, s sposebnim povdarkom na pridobivanju novih 
znanj, spretnosti in veščine za delo in življenje v družbi znanja, v podporo konkurenčnosti nacionalnih in 
regionalnih ekonomij. Projekt vključuje izobraževalne institucije v celotni vertikali - vrtci, osnovne šole, srednje 
šole ter del terciarnega izobraževanja.

Razvoj in posodabljanje programov izobraževanja:

Razvoj in posodabljanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga delaje 
namenjeno izboljšanju kakovosti in odzivnosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višjega 
strokovnega izobraževanja na zahteve gospodarstva in trga dela. Projekt prispeva k večji privlačnosti programov 
usposabljanja za mlade, kakor tudi za zaposlene in brezposelne odrasle, lažjem prehajanju med učenjem in delom ter 
uveljavljanjem neformalnega izobraževanja in usposabljanja ter zmanjševanju šolskega osipa.

Projekti so del ukrepa vseživljenjsko učenje.

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, kijih MŠZŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog 
na področju izobraževanja in usposabljanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razširitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999.
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4. Planirani indikatoiji

Zagotavljanje kakovosti:

Povečanje števila institucij vključenih v model zagotavljanja kvalitete do 200 %.

Razvoj in posodabljanje programov izobraževanja:

Povečanje števila novih programov za 333.

4369 - Strukturni skladi EPD 2.3 - tehnična pomoč - EU sredstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je namenjen zagotavljanju strokovne uspostobljenosti ministrstva za učinkovito črpanje strukturnih skladov, 
financiranje promocijskih aktivnosti za strukturne sklade in evalvacijskih aktivnosti.

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

Strukturni skladi zahtevajo spoštovanje posebnih evropskih odredb in regulativ in zato je potrebna dodatna 
usposobitev kadrov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Usposabljanje strokovnih kadrov MŠZŠ:

služba za finance,
enota za strukturne sklade,
ostali sektroji, uradi.

Evalvacija učinkovitosti:

usposabljanje evalvatoijev,
- izvedba Ex ante in Ex post evalvacije, 

evalvacija celotnega programskega obdobja 2004-06.

Promocijske aktivnosti:

informiranje javnosti,
objava razpisov,
izdaja publikacija.

4396 - Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: svetovalna podpora v sistemu 
kakovosti, razvoj izobraževanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti proračunska postavka Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: svetovalna podpora v 
sistemu kakovosti, razvoj izobraževanja je potrebno sofinanciranje v višini 25 %..

4370 - Strukturni skladi EPD 2.3 - tehnična pomoč - lastna udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti proračunska postavka Strukturni skladi EPD 2.3 - tehnična pomoč - EU sredstva je potrebno 
sofinanciranje v višini 25 %.

19023301 - Vrtci

/. Opis podprograma

V podprogram sodijo odhodki za financiranje plač pripravnikov v vrtcih, oddelkov predšolske vzgoje v zavodih za 
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter sofinanciranje vrtcev, kjer se pri vzgojnem delu uporablja 
italijanski jezik oziroma kjer vzgojno delo poteka dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku, sofinanciranje 
oddelkov otrok Romov, zagotavljanje dela sredstev za investicije v nepremičnine in opremo na narodno mešanih 
območjih ter financiranje razvojne dejavnosti predšolske vzgoje.

2. Pravne podlage

Zakonodaja:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 
108/02, 79/03),
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96,44/00 in 78/03),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00).
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3. Letni izvedbeni cilji podprograma <.

Tudi v letu 2005 bo osnovni cilj slovenskih vrtcev nadaljevanje aktivnosti za povečevanje vključenosti otrok v vrtec, 
tako da bi le-ta dosegla primerljivost z evropskim standardom (od 65 - 80 % vključenost otrok 2. starostne skupine). 
Za dosego tega cilja bo treba zagotavljati racionalno mrežo javnih vrtcev, ki bo nudila staršem možnost izbire 
ustreznega vrtca in programa (dnevni, poldnevni, krajši) glede na njihove potrebe in interese. V okviru mreže, ki so 
jo dolžne zagotavljati občine, pa bo še naprej veljala posebna pozornost otrokom s posebnimi potrebami, ki jim bo 
treba zagotoviti izvajanje njihovih pravic v skladu z Zakonom o usmeijanju otrok s posebnimi potrebami. V okviru 
zagotovitve cilja razvijanja kurikula v vrtcih in izboljšanje kakovosti vzgojnega dela ter povečanja števila 
vključenosti otrok bo ministrstvo sofinanciralo različne aktivnosti in projekte, npr. strokovna posvetovanja, 
financiranje otroške in strokovne periodike ter subvencioniranje cene strokovne literature, skupne raziskave z 
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve o položaju otrok, ki niso vključeni v vrtce, in priprava drugih 
raziskovalnih analiz in eksperimentalnih projektov.

8736 - Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih vrtcih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izobraževanje strokovnih delavcev vključuje tudi kakovostno izvedeno pripravništvo pod strokovnim vodstvom 
izkušenih vzgojiteljev, kar prispeva h kvaliteti vzgojnega dela v vrtcih.

29. člen Zakona o vrtcih (Ur.l. 12/96,44/00) določa, da se iz državnega proračuna v skladu z normativimin standardi 
zagotavljajo sredstva za oddelke vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena območju države (KC 
Ljubljana, Ortopedska bolnišnica Valdoltra in Stara gora), oddelke vrtcev v regionalnih bolnišnicah pa so financirale 
občine. Od sprejetja zakona je prišlo do sprememb sistema financiranja občin, ki je stopil v veljavo 1. 1999, 
spreminjal in dopolnjeval se je tudi Zakon o lokalni samoupravi, prav tako pa se je dograjeval tudi olačni sistem, ki 
velja za zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja. Vse te spremembe so povzročile naraščanje stroškov za 
izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki jih občine zaradi neskladja z sistemom financiranja občin niso mogle več 
zagotavljati. Da bi omogočili zagotovitev takšnih pogojev opravljanja dejavnosti, ki bi zagotavljali njen nadaljnji 
razvoj ob upoštevanju dejanskih finančnih zmožnosti občin, je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vrtcih (Ur.l. 78/2003); ta v 5. členu določa, da se vzgojiteljem v oddelkih vrtcev, ki delujejo v regionalnih 
bolnišnicah in h katerim je dalo soglasje tudi pristojno ministrstvo, od 1.1.2005 iz državnega proračuna izplačuje 
polovico sredstev za plače in druge osebne prejemke, prispevke in davke.

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

Na leto se zaposli povprečno 40 pripravnikov,večinoma z visoko izobrazbo (trajanje pripravništva 10 mesecev), 
nekaj manj je tistih z višjo (8 mesecev)in srednjo (6 mesecev)strokovno izobrazbo.

Za izračun plače pripravniku upoštevamo 70% osnovnega količnika delovnega mesta, za katerega se usposablja, 
poleg tega pa še pripadajoče dodatke po kolektivni pogodbi. Sredstva za druge osebne prejemke planiramo v 
povprečni višini lanskoletne porabe, regres pa pripada pripravnikom v celoti, saj vsi izpolnijo pogoj najmanj 6 
mesecev dela.

Glede na to, da so pripravniki (razen redkih izjem) praviloma začetniki, smo to upoštevali tudi pri sredstvih za 
dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer smo upoštevali najnižje vrednosti.

V regionalnih bolnišnicah sedaj opravlja dejavnost predšolske vzgoje 12 vzgojiteljev. Upoštevajoč globalne 
kvantitativne okvire za pripravo finančnega načrta in postopno uveljavljanje plačnega sistema v vzgoji in 
izobraževnju smo okvirno izračunali vsoto količnikov za plače 6 vzgojiteljev in tem pripadajočo plače in osebne 
prejemke, prispevke ter davke. Seveda se ta lahko spremeni, saj bodo v letu 2005 morda izvajali dejavnost v 
bolnišničnih oddelkih drugi vzgojitelji, katerih količniki za plačo ne bodo enaki.

4378 - Sofinanciranje investicij v vrtcih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje vrtcev, katerih glavni investitorje občina.

8872 - Predšolska vzgoja otrok italijanske in madžarske narodnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje programov predšolske vzgoje za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti na narodnostno 
mešanih območjih v skladu s sprejetimi meddržavnimi sporazumi in 29. členom Zakona o vrtcih zagotavljamo 
sredstva za plačilo višjih stroškov za oddelke, kjer poteka vzgojno delo v italijanskem jeziku oziroma je le-to 
dvojezično (slovensko in madžarsko). Na enak način ministrstvo uresničuje pravice otrok Romov, za katere 
zagotavlja plačilo višjih stroškov oddelkov, v katerih so vključeni otroci Romov.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Višji stroški v dvojezičnih oziroma italijanskih vrtcih nastajajo zaradi znižanega normativa (zaradi manjšega števila 
vključenih otrok nastaja izpad dohodka iz naslova plačila staršev) in zagotovitve dodatnega vzgojnega kadra v 
skladu z Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (v dvojezičnih 
vrtcih sta tako predvideni dve vzgojiteljici in le del pomočnice vzgojiteljice; v slovenskih oddelkihh delo opravljata 
1 vzgojiteljica in 1 pomočnica vzgojiteljice).

8878 - Razvojno in strokovno delo za vrtce

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka 
v skladu s Kurikulom za vrtce, ki gaje leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Temeljne 
naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitetre življenja družin in otrok ter 
ustvarjajnje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

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

Za zagotavljanje razvijanja kurikula v vrtcih in izboljšanja kakovosti vzgojnega dela s ciljem, da se poveča število v 
vrtce vključenih otrok, bo ministrstvo sofinanciralo različne aktivnosti in projekte (npr. strokovna posvetovanja, 
financiranje otroške in strokovne periodike ter subvencioniranje cene strokovne literature, sofinanciranje strokovnih 
raziskav s področja predšolske vzgoje, dodamo izobraževanje vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vrtcih, 
skrb za kvaliteno izobraževanje kadrov v srednješolskem in dodiplomskem programu).

4455 - Vrtci - računalniško opismenjevanje in informatika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Računalniško opismenjevanje in informatika: Sredstva na tej postavki bodo namenjena nadaljnjemu opremljanju 
vzgojno-izobraževalnih zavodov.

4537 - Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - RO v vrtcih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje regionalnih projektov, ki v okviru katerih, bo zagotavljena vama širokopasovna povezava v internet 
za raziskovalno, izobraževalno in inovativno okolje v vrtcih.

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

Uporaba IKT pri vzgojno-izobraževalnemu in raziskovalnemu delu.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Raziširitev možnosti priklopa vrtcev z varnimi širokopasovnimi povezavami v internet (v raziskovalna in 
izobraževalna omrežja). Lokalne skupnosti v posameznih regijah bodo zagotovili sofinanciranje vame 
širokopasovne povezave za vrtce.

4. Planirani indikatorji

Glede na predvideno medresorsko zasnovo projektov, bodo indikatorji skupni za celotni medresorski projekt.

4536 - Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - RO v vrtcih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - RO v vrtcih je potrebno 
sofinanciranje v višini 25%.

19033301 - Osnovno šolstvo 

1. Opis podprograma

V podprogram sodi izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa osemletne in devetletne osnovne šole, vzgojno- 
izobraževalnega programa osemletne in devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, izvajanje 
izobraževalnega programa osemletne in devetletne osnovne šole za odrasle, izvajanje programov osnovnega 
glasbenega izobraževanja ter dejavnosti vezane na usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter druge naloge v 
skladu z zakonom.

Ključne naloge ministrstva so zagotavljanje optimalnih in mednarodno primerljivih pogojev za izvajanje 
osnovnošolskega izobraževanja.
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2. Pravne podlage

Ustava RS,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995,

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 1. RS, št 55/03 uradno prečiščeno 
besedilo in Ur. 1. RS, št. 79/03),

- Zakon o osnovni šoli (Ur. L RS, št 12/96,33/97 in 59/01),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. 1. RS, št 54/00),
Zakon o glasbenih šolah (Ur. 1. RS, št 19/00),
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami 
državnih in drugih dejavnikov RS,
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 
(Ur. 1. RS, št 35/01), 
Drugi predpisi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji na področju osnovnošolskega izobraževanja so usmerjeni k skrbi za dvig kakovosti 
osnovnošolskega izobraževanja in k zagotavljanju pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov.

Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgaja za obče kulturne in 
civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki omogoča 
nadaljevanje šolanja. V skladu z zakonom se zagotavljajo tudi sredstva za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in 
delovanje glasbenih šol.

Eden od pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z 
upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami). Prav zato je posebna skrb namenjena šolanju otrok s 
posebnimi potrebami, uresničevanju pravic pripadnikom italijanske in madžarske narodnosti, ter šolanju Romov. 
Zagotovljeno je tudi obvezno osnovnošolsko izobraževanje za otroke - begunce oz. prosilce za azil oz. osebe z 
začasnim zatočiščem. Med področji, ki jih je treba v razvoju osnovnošolskega izobraževanja še posebej upoštevati, 
je tudi razvoj na območjih s posebnimi razvojnimi problemi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Na področju osnovnošolskega izobraževanja se bo v letu 2005 izvajal program devetletne osnovne šole v 
vseh osnovnih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim programom v prvem in tretjem vzgojno- 
izobraževalnem obdobju. V skladu z zakonodajo in ostalimi predpisi to pomeni poleg povečanega obsega 
sredstev za dejavnost osnovnega šolstva tudi povečanje sredstev za dodamo izobraževanje strokovnih 
delavcev.
Na področju glasbenega šolstva se bo nadaljevalo uvajanje prenovljenih programov.
Nadaljevalo se bo tudi sofinanciranje učne pomoči, šolskih potrebščin in prevozov za otroke - begunce oz. 
prosilcev za azil oz. za osebe z začasnim zatočiščem.
Na področju šolstva narodnosti bodo potrebni prevodi in tiskanje dvojezičnih obrazcev, kritje stroškov za 
svetovalca iz Italije oz. Madžarske, sofinanciranje romskega tabora in tečaja romskega jezika in 
zagotavljanje sredstev za delo delovne skupine za pripravo celostne strategije za izobraževanje Romov.
V letu 2005 bo delovalo 48 komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prve stopnje in 1 komisija 
druge stopnje, v katerih bo delovalo 521 članov. Predvidoma bo komisijam prvič predstavljeno 1400 otrok s 
posebnimi potrebami, ob ponovnih pregledih pa 2500 otrok.

6325 - Investicije v CŠOD

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma je predvideno investiranje v naslednje objekte: Dom Burja-Seča, Dom Planica, Dom 
Rak-Cerknica, Dom Medved-Logatec, Dom Braženka-Fiesa.

6324 - Investicije v OŠ na demografsko ogroženih območjih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma je predvideno investiranje v naslednje objekte: OŠ Blanca-Sevnica, OŠ Gabrovka-Litija.

4377 - Sofinanciranje investicij v osnovnem Šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje osnovnih šol, katerih glavni investitorje občina.
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8630 - Dejavnost centra Šolskih in obšolskih dejavnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Srdstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programa CŠOD, ki izvaja delo osnovnošolskega (šola v 
naravi), srednješolskega (izbirne vsebine) in visokošolskega programa.

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

Dejavnost CŠOD se bo v letu 2005 nadaljevala v nekoliko povečanem obsegu, zaradi delovanja novo odprtega 
doma (Planica). Na potrebna sredstva, za plače delavcev, bo vplivalo tudi uresničevanje aneksa h kolektivni pogodbi 
za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

3. Planirani indikatorji

Število vključenih učencev, dijakov, študentov. -

66 72 - Dejavnost osnovnega šolstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavlja sredstva za plače s prispevki delodajalcev in druge osebne prejemke za 
strokovne in druge- delavce v osnovnih šolah, glasbenih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim programom in 
ljudskim univerzam za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja odraslih na osnovi sistemizacije in zasedbe 
delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter s kolektivno pogodbo.

Poleg teh sredstev se zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške, šolanje begunskih otrok, tujcev oz. prosilcev 
za azil, preverjanje znanja v osnovnem šolstvu, delo komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in nekatere 
druge naloge.

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

Glede na demografske podatke se zmanjšuje število učencev v osnovnih šolah. Z uvajanjem programa devetletne 
osnovne šole, kakor tudi sprememb v družbi in potrebe po zagotavljanju varnosti otrok, pa se povečujejo potrebe po 
določenih oblikah razširjenega programa (jutranje varstvo in podaljšano bivanje). Na osnovi Zakona o usmeijanju 
otrok s posebnimi potrebami se povečuje število učencev vključenih v redne osnovne šole, ki so deležni dodatne 
strokovne pomoči in drugih oblik pomoči.

Z uvedbo novih programov na področju glasbenega šolstva, se število učencev vključenih v osnovno glasbeno in 
plesno izobraževanje postopno povečuje.

3. Planirani indikatorji

V letu 2005 se bo osnovno šolstvo predvidoma izvajalo:

osnovna šola: 8.960 rednih oddelkov, 
podaljšano bivanje: 2.420 oddelkov, 
jutranje varstvo: 160 oddelkov, 
osnovna šola s prilagojenim programom: 460 oddelkov, 
osnovna šola za odrasle: 115 oddelkov 
glasbena šola: 1.210 oddelkov.

V osnovne šole bo vključenih predvidoma 480 učencev beguncev oz. azilantov oz. prosilcev za azil, 125 jih bo 
predvidoma vključenih v srednje šole in 75 jih bo vključenih v študij.

Preverjanje znanja v devetletni osnovni šoli in preverjanje znanja v osmih razredih izvajata Državni izpitni 
center in delno Zavod za šolstvo (preverjanje v 8. razredih). Izvedba preverjanja znanja in sicer: plačilo 
članom komisij za pripravo vprašanj, plačilo ocenjevalcem in ostali stroški, ki se navezujejo neposredno na 
opravljanje izpitov se financirajo iz postavke dejavnosti osnovnega šolstva:
Devetletna osnovna šola: v 1. 2005 bodo učenci opravljali nacionalne preizkuse znanja v treh obdobjih in 
sicer: za 1. obdobje so preizkusi ob koncu 3. razreda, za 2. obdobje so preizkusi ob koncu 6. razreda, za 3. 
obdobje so preizkusi ob koncu 9. razreda. Roki preizkusov po obdobjih pašo: za 1. in 2. obdobje redni rok, 
za 3. obdobje pa predpreizskus, redni, naknadni in izredni rok. V 1. obdobju 9-letke bo na rednem roku 
opravljalo preizkus približno 10.000 učencev na 249 šolah in v 2. obdobju 9-letke bo na rednem roku 
opravljalo preizkus približno 1.500 učencev na 39 šolah. V 3. obdobju 9-letke bo na predpreizkusu in 
rednem roku opravljalo preizkus približno 2.000 učencev, na naknadnem roku pa okrog 2.000 učencev ter 
izrednem roku 25 učencev v Sloveniji. Število učencev s posebnimi potrebami bo predvidoma za 1. obdobje 
180, za 2. obdobje 20 in za 3. obdobje 95. Prvič bo izvedeno poskusno zaključno preverjanje za kandidate 
po novem osnovnošolskem programu za odrasle;
Za izvedbo nacionalnih preizkusov v devetletni OŠ je imenovanih 14 predmetnih komisij. Komisijam nudi 
RIC vso potrebno administrativno in strokovno podporo. Vseh predmetov na preizkusih bo predvidoma v 1. 
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obdobju 4, v 2. obdobju 4 in v 3. obdobju pa 18. Jeseni 2005 bo potekala priprava gradiva za nacionalne 
preizkuse znanja za celotno generacijo učencev v 3. obdobju, tudi s prevodi v italijanskem in madžarskem 
jeziku za manjšine V devetletni OŠ bo izvedba zunanjega ocenjevanja samo v 3. obdobju. Število zunanjih 
ocenjevalcev bo 700 na rednem in naknadnem roku, število izvedenih seminarjev bo predvidoma 42.
Osemletna osnovna šola: tako kot v preteklih letih, bo RIC tudi v letu 2005 izvajal skupaj z Zavodom za 
šolstvo skupinsko preverjanje znanja za učence 8. razreda osnovne šole. Roki za preizkus so trije: 
predpreizkus, redni in naknadni. Skupinsko preverjanje znanja v 8. razredu osnovnih šol bo pri slovenskem 
jeziku, italijanskem jeziku, madžarskem jeziku in matematiki (4 predmeti), opravljalo se bo na 400 šolah, 
število učencev bo na predpreizkusu 18.000, na rednem 13.000 in na naknadnem roku 6.500. Učencev s 
posebnimi potrebami bo v 1. 2005 predvidoma 20. Glede na predhodna leta z uvajanjem devetletke število 
kandidatov pri preverjanju znanja v 8-letki upada.

6317 - Šolstvo narodnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma je predvideno investiranje v naslednje objekte: SŠ Lendava.

7200 - Šolstvo narodnosti in zamejstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zamejstvo:

letni izvedbeni cilji: so v skladu s tradicionalnim programom dela, upoštevajoč zakonsko podlago 
opis nalog: naloge zaobsegajo širok spekter dejavnosti - od okvirnega usklajevanja s posameznimi 
institucijami doma in v tujini do operativnega uresničevanja posameznih konkretnih akcij.

Šolstvo narodnosti:

letni izvedbeni cilji: prevodi in tiskanje obrazcev, stroški uvoza učbenikov iz Italije, stroški dela 
pedagoškega svetovalca iz Italije oziroma Madžarske, sofinanciranje romskega tabora in tečaja romskega 
jezika.

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

Indikatorji - skladnost uresničitve ciljev z določili mednarodnih/bilateralnih dokumentov in programom dela: 

izobraževanje pedagoških delavcev (4 meddržavno dogovorjeni seminarji: skupaj 20 dni, cca. 600 
udeležencev; cca. 30 individualnih izobraževanj na podlagi kataloga stalnega spopolnjevanja; cca. 10 
dodatnih izobraževanj za učiteljske zbore in predmetne skupine...),
strokovno poučne ekskurzije za učence in dijake (strokovno poučne ekskurzije za vse stopnje osnovnega in 
srednjega šolstva ter maturantske ekskurzije (ob koncu OŠ, ob koncu nižje srednje šole, ob koncu višje 
srednje šole, strokovne ekskurzije, hospitacije... - Italija: 9X. Avstrija: 3X, Madžarska IX), 
vključevanje zamejskega šolstva v šolska tekmovanja in druge aktivnosti v Sloveniji (tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje, Vegovo priznanje, dejavnosti CŠOD...),

logistična podpora zamejskemu šolstvu (nabava učbenikov, strokovne literature, knjig in učne opreme, 
vključevanje v program «Računalniškega opismenjevanja«, priprava učnih gradiv), 
Šolstvo narodnosti:

Tradicionalni program dela vezan na zakonsko podlago (št. obrazcev, št uvoženih učbenikov...).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

1. izobraževanje pedagoških delavcev

2. strokovno poučne ekskurzije za učence in dijake

3. vključevanje zamejskega šolstva v šolska tekmovanja in druge aktivnosti v Sloveniji

4. logistična podpora zamejskemu šolstvu

5. šolstvo narodnosti

4. Planirani indikatorji

800 pedagoških delavcev bo deležnih različnih oblik strokovnega spopolnjevanja,
500 učencev/dijakov bo udeleženih v različnih strokovnih ekskurzijah, 
2000 učencev/dijakov bo vključenih v različna šolska tekmovanja in druge aktivnosti v Sloveniji, 
10.000 učbenikov/delovnih zvezkov/knjg bo na osnovi bilateralnih dogovorov razdeljenih med 
učence/dijake v zamejstvu,
MŠZŠ bo pomagalo pripraviti 5 novih učbenikov za potrebe zamejskega šolstva.
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7098 - Tekmovanja učencev in dijakov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva PP 7098 so namenjena sofinanciranju organizacije državnih tekmovanj iz znanja za učence in dijake. 
Tekmovanja potekajo na različnih področjih, in sicer:

- glasba in ples,
družboslovje (jeziki, zgodovina, geografija ipd.),
naravoslovje (matematika, fizika, kemija ipd.), 
tehnično oziroma poklicno izobraževanje, 
interesne dejavnosti (znanja, ki so bistvenega pomena za razvoj specifičnih interesov učencev in dijakov), 
tekmovanja za najmlajše.

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

število organizatorjev državnih tekmovanj,
število učencev, dijakov, vključenih v tekmovanja,
število sofinanciranih tekmovanj na državni ravni (po področjih),

- delež sofinanciranih državnih tekmovanj po področjih,
strategija tekmovanj (število pripravljenih poročil, analiz in drugih strokovnih podlag v zvezi s tekmovanji).

3. Planirani indikatorji

število državnih tekmovanj iz znanja za učence in dijake, ki se sofinancirajo: okoli 50,
število organizatorjev državnih tekmovanj: okoli 25,
število učencev in dijakov, vključenih v tekmovanja na državni ravni: okoli 25.000.

4376 - Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - Planica

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt bo omogočal izboljšanje gostinske imn prenočitvene ponudbe v Planici. S tem bo omogočena ponudba, ki bo 
namenjena mladini in drugim gostom in bo vezana na ativno preživljanje prostega časa.

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

Izhodišče:

Enotni programski dokument, prioriteta št. 1, ukrep 2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij.

Kazalci:

Povečanje števila gostov

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Posodobitev obstoječih kapacitet, izgradnja novih prostorov za nastaniitev gostov ter športne infrastrukture.

4. Planirani indikatorji

Število nočitev se bo povečalo do leta 2006 za 10 %, do leta 2008 pa za 15% na območju turistične destinacije, kjer 
je lociran športno-turistični objekt.

19033302 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram obsega zagotavljanje prostorskih (investicije in investicijsko vzdrževanje), kadrovskih (plače in drugi 
osebni prejemki) in splošnih materialnih pogojev (sredstva za energente in druge materialne stroške) ter zagotovitev 
sredstev za izvedbo programske prenove na področju nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in 
srednjega splošnega izobraževanja.

2. Pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št 12/96,23/96,22/00,64/01, 
108/02, 14/03,34/03, 55/03 IN 79/03),
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 35/01),
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96,44/99 in 44/00),
Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01),
Zakon o usmeijanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št 54/2000),
Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Ur. 1. RS, št 54/03),
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- Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. 1. RS, št 
54/03), 
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov (Ur. L RS, št 76/03), 
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in 
srednje strokovne izobrazbe (Ur. 1. RS, št 76/03), 
Pravilnik o normativih in standardih za šole z italijanskim učnim jezikom (še ni uradne objave), 
Pravilnik o normativih in standardih za dvojezično srednjo šolo (še ni uradne objave), 
Pravilnik o normativih in standardih v dijaških domovih (Ur. 1. RS, št 76/03).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotovitev pridobitve vsaj prvega poklica vsem, ki se vključujejo v organizirano vzgojo in izobraževanje. 
Dolgoročni cilj je vsem državljanom omogočiti vsaj štiriletno srednjo izobrazbo. Temeljni cilj v sedanjem času je 
vključitev celotne generacije mladine, ki konča osnovno izobraževanje, v srednješolsko izobraževanje in 
zmanjševanje osipa v srednji šoli.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Temeljni cilj v letu 2005 bo še vedno znižati delež zaključne generacije osnovnošolcev, ki ne nadaljujejo 
izobraževanja na srednjih šolah. Nadaljevala se bo prenova programov nižjega in srednjega poklicnega in srednjega 
strokovnega izobraževanja. V šolskem letu 2004/2005 se bo pričel uveljavljati način financiranja izvajanja 
programov izobraževanja, ki bo vodstvom šol dopuščal več avtonomije in jih spodbujal k učinkovitejši izrabi 
razpoložljivih sredstev.

6318 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma je predvideno investiranje v naslednje objekte: Poklicna živilska šola Ljubljana, Srednja 
biotehniška šola Kranj, Srednja zdravstvena šola Celje, Srednja ekonomska šoia Murska Sobota, Srednja šola 
Slovenska Bistrica, Gimnazija Moste, Srednja trgovska šola Ljubljana, Srednja tehniška šola Koper, Srednja 
glasbena in baletna šola Ljubljana, Gimnazija Idrija, Šolska športna dvorana Nova Gorica, Srednja gradbena šola 
Maribor.

1516 - Intervencijska sredstva za investicije v srednjem šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev plačila nepredvidenih nujnih popravil in stroškov na objektih, ki niso vključeni med investicije ali 
investicijsko vzdrževanje na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja.

68 72 - Center poklicnega izobraževanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo financira center kot institucijo, katere temeljna naloga je skrb za nadaljnji razvoj poklicnega in 
strokovnega izobraževanja v Sloveniji, prenova poklicnih in strokovnih izobraževalnih programov in spremljanje 
njihovega izvajanja, razvijanje nomenklature poklicev in certifikatnega sistema ter mednarodno sodelovanje na 
poklicnem področju.

6676 - Dejavnost srednjega šolstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost srednjega šolstva bo v proračunskem letu 2005 obsegala izvajanje približno 170 srednješolskih 
izobraževalnih programov v 130 javnih zavodih, 5 zasebnih zavodih, 1 zavodu s koncesijo in 6 zavodih za 
mladostnike s posebnimi potrebami. V šolskem letu 2004/2005 bo oceni vpisanih približno 105.000 dijakov in 
vajencev, od tega 2.950 dijakov v programih nižjega poklicnega izobraževanja, 19.200 dijakov v programih 
srednjega poklicnega izobraževanja (od tega 2.200 vajencev v dualni organizaciji izobraževanja), 34.000 v 
programih srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in 39.000 dijakov v gimnazijskih programih ter 
8.750 v poklicno-tehniških programih, 750 v maturitetnem tečaju in 350 v poklicnih tečajih. Pri vpisu bo 
oblikovanih približno 4.088 oddelkov, skupaj z zasebnimi zavodi in z zavodom s koncesijo pa 4.177 oddelkov.

V okviru dejavnosti srednjega šolstva se financirajo tudi aktivnosti za izvedbo eksternega ocenjevanja znanja: 
splošne mature in poklicne mature. Sredstva se zagotavljajo kot transfer javnemu zavodu, Državni izpitni center - 
RIC, ki je ustanovljen za strokovno in administrativno tehnično vodenje vseh aktivnosti za izvedbo obeh oblik 
zaključevanja srednjega izobraževanja.
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Pri splošni maturi je v skladu z Zakonom o maturi potrebno pripraviti nov način izvedbe, ko mora biti v koledarju 
rezerviran za vsak predmet, ki ga piše dijak, drugi dan pisanja izpita oziroma za en predmet en dan v izpitnem roku.

Splošno maturo bodo v 1. 2005 kandidati opravljali v treh terminih (predpreizkus, spomladanski in jesenski rok). V 
predpreizkusu in spomladanskem roku bo izpite opravljalo približno 10.000 kandidatov na 81 šolah, v jesenskem 
roku pa približno 2.500 kandidatov, med njimi skupaj okrog 100 kandidatov s posebnimi potrebami.

Za izvedbo splošne mature je imenovana državna maturitetna komisija za splošno maturo in 30 predmetnih komisij. 
Komisijam nudi RIC vso potrebno administrativno in strokovno podporo. Vseh predmetov na maturi bo 50, od tega 
42 na osnovni in 8 na višji ravni. Pri izvedbi mature bo sodelovalo predvidoma 1.900 zunanjih ocenjevalcev in sicer:
1.300 v spomladanskem roku in 600 v jesenskem roku. Za zunanje ocenjevalce bo izvedenih 45 seminarjev.

Kandidati, ki opravljajo poklicno maturo lahko opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta 
predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oziroma če se upošteva pri izbiri kandidata za vpis v tak 
program. Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo okoli 1.500 kandidatov.

Poklicna matura poteka v 4 terminih: predpreizkus, spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok. Za leto 2005 se 
planirajo spremembe v številu predmetov, ki naj bi se pripravljali, in sicer naj bi se tuji jeziki in matematika pisali na 
osnovni in višji ravni. Državna komisija predvideva tudi enotno eksterno preveijanje znanja še za 2.- temeljne 
strokovno-teoretične predmete poklicne mature. V predpreizkusu in spomladanskem roku bo opravljalo preizkus 
približno 13.600 kandidatov na 120 šolah in v 40 organizacijah za izobraževanje odraslih, v jesenskem roku okrog
5.300 kandidatov ter v zimskem roku 2.500 kandidatov, od tega skupaj v vseh rokih predvidoma 110 kandidatov s 
posebnimi potrebami Za izvedbo poklicne mature je imenovana državna komisija za poklicno maturo in 8 
predmetnih komisij. Komisijam nudi RIC vso potrebno administrativno in strokovno podporo.

Rie opravlja tehnična in administrativna dela za Državno izpitno komisijo za izvedbo praktičnega dela zaključnega 
izpita v dualni organizaciji, določi metodologijo in sodeluje pri pripravi vsakoletnega poročila o zaključnih izpitih.

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

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za plače s prispevki delodajalcev in druge osebne prejemke za 
strokovne in druge delavce v srednjih šolah na osnovi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, 
normativi in standardi ter s kolektivno pogodbo.

Poleg teh sredstev se zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške, za varovanje premoženja in sredstva za 
splošno in poklicno maturo ter sredstva za opremo in investicijsko vzdrževanje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Namen in cilj: Najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela na objektih srednjih šol, skladno s prioritetno listo 
evidentiranih potreb in zagotavljanje potrebne opreme ter učil za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov v 
srednjih šolah.

4. Planirani indikatorji

V letu 2003 se je začel uporabljati Zakon o maturi, ki bo urejal meijenje učinkov izobraževanja v celotnem 
segmentu srednjega strokovnega in srednjega splošnega izobraževanja. Na učinkovitost in kakovost nižjega in 
srednjega poklicnega izobraževanja bo vplivala predvsem predvidena krepitev vloge socialnih partnerjev pri 
ocenjevanju znanja na vmesnih preizkusih znanja in pri zaključnih izpitih.

1515 - Priprava dokumentacije v srednjem šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava dokumentacije za objekte primarnega in sekundarnega izobraževanja, ki jih nameravamo uvrstiti v plan 
investicij v naslednjih letih-trajna naloga.

2404 - Razvoj poklicnega izobraževanja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005 se bo izvajal projekt novega načina financiranja srednjega šolstva, ki ga bodo izvajale izbrane šole, 
predvsem na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Sofinanciranje nalog za uvajanje novih izhodišč za prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja. 
Sofinanciranje projektov, kijih poklicne in strokovne šole izvajajo v okviru programa Phare.
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4431 - Strukturni skladi - tuja udelelba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja in 
izobraževanje učiteljev v srednjem Šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvoj in posodabljanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga delaje 
namenjeno izboljšanju kakovosti in odzivnosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja na zahteve 
gospodarstva in trga dela. Projekt prispeva k večji privlačnosti programov usposabljanja za mlade, lažjem prehajanju 
med učenjem in delom ter zmanjševanju šolskega osipa.

Projekti so del ukrepa vseživljenjsko učenje.

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, kijih MŠZŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog 
na področju izobraževanja in usposabljanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razširitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999.

4. Planirani indikatorji

V celoti bo prenovljeno 393 programov. V tem trenutku ne moremo določiti število projektov posebej za srednje 
šolstvo.

4427 - Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja in 
izobraževanje učiteljev v srednjem Šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Strukturni skladi - tuja udeležba - EDP 2.3.: razvoj izobraževanja in 
izobraževanje učiteljev v srednjem šolstvu je potrebno sofinanciranje v višini 25 %.

19033303 - Zavodi za usposabljanje

7. Opis podprograma

V podprogram sodi izvajanje predšolske vzgoje za otroke s posebnimi potrebami, izvajanje vzgojno-izobraževalnih 
programov osemletne in devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom, izvajanje posebnih 
programov, izvajanje srednješolskih programov za dijake s posebnimi potrebami v zavodih in izvajanje vzgojnega 
programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so nameščeni v vzgojne zavode. Za dijake in učence, ki se v zavodih 
izobražujejo in bivajo, se izvaja tudi vzgojni program.

Ključne naloge ministrstva so zagotavljanje enakih možnosti in pogojev za vzgojo in izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami ob upoštevanju njihove različnosti

2. Pravne podlage

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995,
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. L RS, št. 55/03 uradno prečiščeno 
besedilo in Ur. 1. RS, št. 79/03),
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01),
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/99),
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00), 
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, 
drugi predpisi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji na tem področju so zagotavljanje enakih možnosti izobraževanja in usposabljanja otrok s posebnimi 
potrebami, z ustvarjanjem pogojev za specifično obravnavo posebnih potreb teh otrok, ki omogočajo njihov 
optimalen razvoj. Učencem s posebnimi potrebami se zagotavljajo pogoji za pridobitev čim višje izobrazbe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Temeljni letni cilj tega programa je zagotavljanje možnosti za vzgojo in izobraževanje oziroma usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami v najbolj ustrezne programe, ki tem otrokom omogočajo optimalne pogoje za razvoj 
ohranjenih sposobnosti in za usposobitev za delo in za uspešno vključitev v socialno okolje. Na področju osnovne 
šole se uvajajo programi devetletne osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, prilagoditve vseh drugih 
programov in sprejem programov, kijih predpisuje zakon.
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Na področju osnovnošolskega izobraževanja se bo v letu 2005 izvajal program devetletne osnovne šole v zavodih v 
prvem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V skladu z zakonodajo in ostalimi predpisi to pomeni poleg 
povečanega obsega sredstev za dejavnost osnovnega šolstva tudi povečanje sredstev za dodatno izobraževanje 
strokovnih delavcev.

6323 - Investicije v zavode za usposabljanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega programa je predvideno investiranje v Vzgojni zavod Višnja Gora in Zavod za invalidno mladino 
Kamnik.

6674 - Dejavnost zavodov za usposabljanje

J. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za plače s prispevki delodajalcev in druge osebne prejemke za 
strokovne in druge delavce v zavodih, razen za delavce, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, na osnovi sistemizacije 
in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter s kolektivno pogodbo. .

Poleg teh sredstev se zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške, za investicijsko vzdrževanje, sredstva za 
obnovo nepremičnin in opreme in sredstva za kritje oskrbe otrok v zavodih.

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

Izhodišče za izračun potrebnih sredstev predstavlja število otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 
različne programe usposabljanja in izobraževanja, in standardi in normativi ter merila za financiranje te dejavnosti. 
Število otrok vključenih v zavode se ne zmanjšuje.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Najnujnejša investicijska vzdrževalna dela v zavodih za usposabljanje v skladu s prioritetno listo evidentiranih 
potreb in zagotavljanje potrebne opreme ter učil za izvajanje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

4. Planirani indikatorji

Osnovni indikator je število otrok in mladine, ki so vključeni v programe. V letu 2005 se bodo navedeni programi 
izvajali v 17 zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, v katere bo predvideno vključenih 
1.280 otrok, v 27 oddelkih vrtca 125 otrok, v 93 oddelkih osnovnih šol 425 otrok, v 70 oddelkih srednjih šol bo 485 
otrok, v 7 oddelkih vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno in težko motnjo v duševnem razvoju 25 otrok, v 83 
vzgojnih skupinah 735 otrok (določeno število teh otrok obiskuje tudi zunanje šole).

19033304 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram “Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju” združuje posamezne aktivnosti, ki 
omogočajo nadaljnji razvoj obeh področij, pri čemer je bistvenega pomena zagotavljanje razvoja in svetovanja pri 
izvajanju dejavnosti, na vseh ravneh dodiplomskega izobraževanja. Posebnega pomena je prenašanje novih znanj v 
pedagoško prakso, ki se udejanja s pomočjo izobraževanja učiteljev in močno vpliva na izboljševanje kvalitete 
pedagoškega dela. S pomočjo vlaganj v računalniško opremljanje in informatizacijo na področju izobraževanja, z 
zagotavljanjem dostopnosti učbenikov, podporo mednarodnemu sodelovanju se ta cilj uresničuje.

2. Pravne podlage

Navedba zakonskih podlag:

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
ostala področna zakonodaja.

4827 - Investicije v izobraževalne zavode in centre

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005 so predvidene investicije za obnovo strokovnih zavodov in centrov.

8634 - Državni izpitni center

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost Državnega izpitnega centra (Ric-a) se širi, ne toliko zaradi novih dejavnosti kakor zaradi obsega. Po 
Zakonu o maturi Rie opravlja naloge v zvezi s splošno in poklicno maturo, v nižjem in srednjem poklicnem 
izobraževanju koordinira izvajanje praktičnih preizkusov znanja v dualnih organizacijah, na osnovnošolskem 
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področju izvaja skupinsko prevajanje znanja v 8. razredih osnovnih Sol in nacionalne preizkuse v devetletnih 
osnovnih šolah ter na področju izobraževanja odraslih izpite iz tujih jezikov za odrasle. Poleg tega v okviru MDDSZ 
opravlja aktivnosti pri nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.. Iz postavke se financirajo plače in osebni prejemki 
zaposlenih na Ric-u ter blago in storitve. Povečanje v letu 2005 je predvsem zaradi priprave na nacionalne preizkuse 
znanja za celotno generacijo učencev 9-letne osnovne šole v 1. in 3. obdobju ter dela učencev v 2. obdobju.

Ostale obrazložitve za opravljanje nalog na področju zunanjega prevajanja znanja učencev, vajencev in dijakov v 
osnovnih in srednjih šolah se nahajajo znotraj obrazložitev postavk, iz katerih se financirajo.

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

Iz postavke se financirajo plače in osebni prejemki zaposlenih na Ric-u ter blago in storitve.

7160 - Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se financira:

projekt Skriti zaklad, 
športno vzgojni karton, 
in drugi projekti, ki pomenijo podporo nacionalnemu kurikulumu.

ŠV KARTON: Zbiranje, obdelava in analize morfoloških podatkov o učencih in njihovih telesnih sposobnostih na 
podlagi 95. člena Zakona o osnovni šoli, v skladu s katerim je ŠV- karton del obvezne dokumentacije šoL

PROGRAM SKRITI ZAKLAD: Javni razpis za sofinanciranje inovacijskih in razvojnih projektov vzgojno- 
izobraževalnih ustanov v douniverzitetnem izobraževanju, strokovna administrativno tehnična pomoč pri izvedbi 
razpisov in spremljanju izvedbe projektov, ocenjevalne komisije za analizo dosežkov projektov

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

ŠV KARTON: Število obdelanih ŠV - kartonov, izdelava letnega poročila. Trend razvoja vodi k večji uporabi 
individualnih podatkov pri načrtovanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti posameznega učenca in ustreznejše 
načrtovanje programa športne vzgoje, izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti s področja športa.

SKRITI ZAKLAD: Javni razpis, naročilo male vrednosti, Sklepi komisij, število prijavljenih in odobrenih 
projektov.

3. Planirani indikatorji

Število izdanih soglasij staršev za meritve na podlagi ŠV- kartona. Spremljava dosežkov posameznika in generacij 

učencev.

SKRITI ZAKLAD: Število projektov, sklepi komisij, ocene analiz izvedne programa za prvi dve leti.

7153 - Izobraževanje učiteljev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustrezno izobraženih učiteljev za potrebe primarnega in sekundarnega izobraževanja 
v skladu z zakonskimi zahtevami in predpisanimi pogoji, zvišanje izobrazbene strukture zaposlenih v šolstvu, 
usposabljanje učiteljev za izvajanje novih programov in za uporabo sodobnih, aktivnih oblik vzgojno- 
izobraževalnega dela, ter podpiranje profesionalne rasti strokovnih delavcev z namenom povečanja njihove 
avtonomije in strokovne usposobljenosti na način vseživljenjskega učenja. V naslednjih proračunskih letih 2004 in 
2005, bo poudarek na izobraževanju strokovnih delavcev s področja posebnih potreb, glasbenega Šolstva in 
dvetletke.

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

1400 seminarjev,
44000 učiteljev vključenih v izobraževanje,
170 podeljenih subvencij za študij na univerzitetnih smereh študija.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izobraževanje učiteljev se financira v skladu z enotnim cenikom za vrednotenje teh programov, na podlagi 
razpisanih tem v posebnem razpisnem katalogu izobraževanja učiteljev. Pretežen del sredstev bo namenjen 
izobraževalnim programom, povezanim z uvajanjem novih programov v šolah. V odvisnosti od vrste programov, ki 
se bodo izvajali, in dejanskega števila skupin, za katere bo program izveden, bo opravljeno tudi financiranje. Delež 
sofinanciranja programov za izobraževanje učiteljev določi programski svet, in je opredeljen v katalogu. V okviru te 
postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje študija ob delu v vzgoji in izobraževanju že zaposlenih 
strokovnih delavcev. Ministrstvo dodeljuje sredstva za študijske pomoči učiteljem za izboljšanje izobrazbene 
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strukture zaposlenih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in pa kandidatom, ki končujejo Študij na 
deficitarnih smereh.

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji:

- delež učiteljev z zahtevanimi dodatnimi znanji za izvajanje novih programov, 
delež učiteljev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede zahtevane izobrazbe, 
število ur izobraževanja na učitelja,

- število izpeljanih programov,
število realiziranih dni programov, 
število učiteljev vključenih v oblike izobraževanja.

4830 - Računalniško opismenjevanje in informatika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Računalniško opismenjevanje in informatika: Sredstva na tej postavki bodo namenjena nadaljnjemu opremljanju 
vzgojno-izobraževalnih zavodov (osnovnega in srednjega šolstva, strokovnega, tehničnega in poklicnega 
izobraževanja, otrok s posebnimi potrebami) z računalniško strojno in programsko opremo, izgradnjo računalniških 
omrežij in povezavo le-teh v internet. Sredstva so namenjena tudi izobraževanju učiteljev ter podpori študijskim 
programom, za razvojno-raziskovalne naloge. Cilj vlaganj v to področje je zagotoviti informacijsko in 
komunikacijsko pismenost.

7169 - Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje: S pomočjo razvojno-raziskovalnih nalog pridobiti podlage za 
odločanje o strateških vprašanjih s področja vzgoje in izobraževanja.

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

Vrednost razvojno-raziskovalne študije opredeljene v skladu s sprejetimi standardi in normativi za določanje cen 
raziskovalnega dela.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Sistem vzgoje in izobraževanja je eden najbolj dinamičnih podsistemov sodobne družbe. Prav zato postajajo 
nenehne spremembe stalnica. Nenehno spreminjanje vzgojno-izobraževalnega sistema pogojujejo družbene in 
ekonomske spremembe in tudi spremembe v globalni družbi. Kompleksnega sistema kot je vzgoja in izobraževanje 
ni mogoče spreminjati brez analitičnih podlag. Prav pomanjkanje analitičnih podlag in premajhen delež sredstev, ki 
jih namenjamo za analitično delo na tem področju je bil glavni očitek komisije OECD, ki je leta 1998 pripravljala 
poročilo o stanju na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.

4. Planirani indikatorji

Število sprejetih študij.

Raziskovalna poročila.

Evalvacija raziskovalnih poročil.

8631 - Šola za ravnatelje, mentorje in pripravnike

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opredeljeni cilji delovanja zavoda izhajajo iz zakonskih podlag, da se zagotovi stalna izvedba programa ravnateljske 
šole. V letu 2005/2006 naj bi se vpisalo 12 skupin slušateljev v izvedbo programa Šola za ravnatelje in izvedba 
ravnateljskega izpita. Program obsega 144 ur (6 modulov po 24 predavateljskih ur). Zavod izvaja tudi stalno 
strokovno izobraževanje vodstvenih delavcev v izobraževanju, tako bi se nadaljeval program samostojnih modulov 
in program mreže ravnateljev. Vsako leto zavod organizira srečanja in posvete ravnateljev.

4832 - Učbeniki in učna tehnologija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj financiranja je zagotavljanje in ohranjanje učbeniških skladov v osnovnih in srednjih šolah ter zagotavljanje 
učbenikov vsem učencem in dijakom, ki zaradi svojih posebnosti v razvoju, okolju ali načinu življenja, potrebujejo 
prilagojene učbenike. Poseben poudarek je na programu 9-letne osnovne šole. V letu 2003 je večina osnovnih šol 
vstopilo v program 9-letnega izobraževanja, zaradi česar je ministrstvo, kot pomoč za vzpostavitev novih skladov, 
namenilo 1380 SIT za vsakega učenca vpisanega v 9-letno OŠ. V prihodnjih letih bodo šole za nabavo učbenikov za 
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nove učbeniške sklade potrebovale še več sredstev, saj se bodo oblikovali skladi za višje razrede, za katere je 
potrebno več učbenikov in posledično nastajajo večji stroški nakupa. Poleg tega ministrstvo sofinancira avtorsko 
delo pri nastajanju učbenikov za devetletno OŠ po že izvedenih razpisih iz preteklih let. V času uvajanja devetletne 
osnovne šole so se povečale tudi zahteve za izdelavo učbenikov, ki jih učenci prejmejo v osnovnih šolah z 
italijanskim učnim jezikom in v dvojezičnih osnovnih šolah. Vedno večje povpraševanje po izposoji učbenikov iz 
učbeniških skladov je tudi v srednjih šolah, zato ministrstvo namenja sredstva za reševanje primanjkljajev, ki 
nastajajo v šolah zaradi nakupa vedno večjega števila učbenikov, hkrati pa se nekaj sredstev namenja tudi za 
pripravo učbenikov za prenovljene programe v srednjih šolah. Ministrstvo sredstva namenja tudi za pripravo 
prilagojenih učbenikov za Rome in za otroke s posebnimi potrebami, za katere so oblikovani novi učni programi. 
Med posebnimi aktivnostmi pa se del sredstev namenja za izdelavo aplikacije, ki bo usmeijena k sodobni 
komunikaciji na področju upravljanja z učbeniki.

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

V skladu z dejavnostmi, ki jih ministrstvo izvaja od leta 1994 dalje in skladno z aktualnimi potrebami zaradi 
sprememb v izobraževalnem sistemu, se vsako leto pripravi Program usmeritev na področju učbenikov, ki vsebuje 
realne potrebe za porabo sredstev. Temelji na:

Uvajanju devetletne osnovne šole,
Uvajanju novih in prenovljenih programov v srednje šole, 
Številu učencev s posebnimi potrebami, v italijanskih in dvojezičnih šolah, romski otroci.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Učbeniški skladi v osnovnih šolah,
- Učbeniški skladi v srednjih šolah,

Učbeniki za spremenjene programe za srednje šole,
Učbeniki za šolstvo narodnosti in Rome,
Učbeniki za otroke s posebnimi potrebami - slepi in slabovidni, otroci z Downovim sindromom idr.

4. Planirani indikatorji

100 % zagotavljanje sredstev za učbeniške sklade na osnovnih šolah,
85 % zagotavljanje sredstev za učbeniške sklade na srednjih šolah,
95 % zagotavljanje učbenikov za šole z italijanskim učnim jezikom in dvojezične osnovne šole, ter romske 
otroke,
zagotavljanje učbenikov za 4., 5., 6., razred za šole s prilagojenim programom (slepi, slabovidni, otroci z 
downovim sindromom),
100 %zagotavljanje sredstev za prenovljene programe za srednje šole.

8165 - Zavod RS za šolstvo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje delovanja zavoda, katerega prednostne naloge v letu 2005 so: spremljanje izvajanja novega kurikula za 
vrtce, nadaljevanje spremljanja in svetovanja pri frontalnem uvajanju novega programa in učnih načrtov za 9-letno 
OŠ , razvoj in spremljanje izvajanja novih programov in učnih načrtov za učence in dijake s posebnimi potrebami po 
celi vertikali, uvajanje novih projektov na področju gimnazijskega izobraževanja, ter izvajanje vzgojnega programa 
dijaških domov, spremljanje izvajanja novih programov in učnih načrtov za učence in dijake na področju glasbenega 
šolstva, koordinacija svetovalnega dela v vseh VIZ, izvajanje postopkov za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami, preveganje izdelanih modelov v pedagoški praksi in ponudba pedagoški praksi preko seminaijev, 
študijskih skupin in svetovanja, predstavitev v strokovni literaturi in mednarodnem prostoru ter simpozijih, priprava 
potrebnih strokovnih podlag za odločanje Strokovnega sveta za splošno izobraževanje, priprava in izdaja katalogov 
učbenikov ter vse aktivnosti v zvezi s tem (mnenja, recenzije, sodelovanje z avtoiji, im), priprava oziroma 
posodobitev seznamov priporočene didaktične opreme za vse splošno izobraževalne predmete v vseh podsistemih 
primarnega in splošnega srednjega izobraževanja.

43S2 - Phare - lastna udeležba - 2003 vseživljenjsko učenje v primarnem in 
sekundarnem šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Phare CFCU - 2003 Vseživljensko učenje v primarnem in 
sekundarnem šolstvu je potrebno sofinanciranje v višini 25 %.
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7213 - Phare CFCU - 2003 Vseživljenjsko učenje v primarnem in sekundarnem šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja v Sloveniji v podporo izobraževanju in usposabljanju 
skozi zagotavljanje kakovosti in dostopnosti izobraževanja, usposabljanja in svetovanja, kar so ključni elementi 
evropskih usmeritev vseživljenjskega učenja. Dodatni cilj pa je preizkusiti institucionalno pripravljenost za 
management strukturnih ukrepov znotraj Evropskega socialnega sklada.

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

Raziskave UMAR kažejo na ne dovolj veliko upoštevanja koncepta vseživljenjskega učenja v procesu 
izobraževanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

- Razvoj modulov za usposabljanje učiteljev;
Odpiranje šole v okolje;
Razvoj poklicnega usmerjanja;
Uvajanje novih učnih tehnologij;
Razvoj projektov za poklicno usmerjanje.

4. Planirani indikatorji

Število modulov;
Udeležba učiteljev v usposabljanju.

4423 - Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj 
izobraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Strokovno spopolnjevanje učiteljev, izvajalcev in organizatorjev izobraževanja odraslih, mentorjev/tutorjev in 
svetovalcev je namenjeno usposabljanju vseh naštetih skupin usmerjeno v pridobivanje znanj in spretnosti ter novih 
kompetenc za uspešno uvajanje sprememb v poklicnem in strokovnem izobraževanju, odpiranje šol v gospodarsko 
okolje. Poseben povdarek je na usposabljanju svetovalnih delavcev za informiranje, svetovanje in poklicno 
orientacijo za potrebe regije/lokalne skupnosti v povezavi z razvojem mreže lokalnih svetovalnih središč in lokalnih 
svetovalnih mrež v izobraževanju odraslih.

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, kijih MŠZŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog 
na področju izobraževanja in usposabljanja.

Temeljni povdarki so na naslednjih vsebinah:

- krepitev usposabljanja v delovnem okolju (usposabljanaje mentorjev na delovnem mestu), 
usposabljanje učiteljev za izobraževanje odraslih,
usposabljanje učiteljev za razvoj človeških virov v podjetjih in pridobivanje novih ključnih kompetenc, 
usposabljanje za svetovanje in poklicno usmetjanje, 
računalniško opimenjevanje učiteljev.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razširitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999.

Glede na dinamiko pridobivanja sredstev strukturnih skladov, bodo obrazložitve možne po objavi razpisa in 
odobritvi konkretnih zgoraj navedenih projektov.

4. Planirani indikatorji

Povečanje števila učiteljev v usposabljanju na 4.600.

Povečanje števila učiteljev v usposabljanju na področju informacijske-tehnologije na 3.000.

4525 - Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - RO v osnovnem in srednjem šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje regionalnih projektov, ki v okviru katerih, bo zagotavljena vama širokopasovna povezava v internet 
za raziskovalno, izobraževalno in inovativno okolje v osnovnih in srednjih šolah.

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

Uporaba IKT pri vzgojno-izobraževalnemu in raziskovalnemu delu.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razširitev možnosti priklopa šol z varnimi širokopasovnimi povezavami v internet (v raziskovalna in izobraževalna 
omrežja). Lokalne skupnosti v posameznih regijah bodo zagotovili sofinanciranje vame širokopasovne povezave za 
šole.

4. Planirani indikatorji

Glede na predvideno medresorsko zasnovo projektov, bodo indikatoiji skupni za celotni medresorski projekt

4410 - Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj 
izobraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3 - Izobraževanje učiteljev 
je potrebno sofinanciranje v višini 25 %.

4507 - Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - RO v osnovnem in srednjem 
šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - RO v osnovnem in 
srednjem šolstvu je potrebno sofinanciranje v višini 25%.

19043301 - Višješolsko izobraževanje

1. Opis podprograma

Višje strokovne šole so postale pomemben del terciarnega izobraževanja in imajo velik vpliv na gospodarski in 
regionalni razvoj Slovenije. Čedalje večje je zanimanje absolventov srednjih šol, tako mladih kot odraslih, za vpis 
vanje, številne so pobude za ustanovitev novih šol oziroma potrebe gospodarstva po sprejetju novih višješolskih 
programov, zato je treba programsko ponudbo in mrežo teh šol nadalje razvijati. V študijskem letu 2003/2004 se bo 
v skladu z regionalno strategijo razširila ponudba višješolskih strokovnih programov s področij: informatike, 
turizma, kmetijstva in poslovnih ved. Po podatkih Višješolske prijavne službe v Celju je za vpis v izobraževalne 
programe za mladino (redni Študij) za prvi prijavni rok prispelo 77 odstotkov več prijav, kot je bilo razpisanih 
vpisnih mest, kar je dober znak, da si je višje strokovno šolstvo ustvarilo pomembno mesto znotraj slovenskega 
izobraževalnega sistema.

Ob tako velikem razmahu višješolskega izobraževanja je treba zagotoviti njegovo kakovost Poleg samo (evalvacije) 
višjih strokovnih šol je za racionalno širitev njihove mreže ter načrtovanje in razvoj celotnega terciarnega 
izobraževanja nujno nadzorovanje njihovega dela. K temu veliko pripomore Višješolska prijavna služba ministrstva 
z izvajanjem prijavno-vpisnega postopka za vse višje strokovne šole v državi: zbiranjem, obdelovanjem prijav in 
opravljanjem izbirnega postopka, pregledom nad številom prijavljenih ter analiziranjem podatkov o vpisanih 
študentih po regijah in v vsej državi.

Ministrstvo za delovanje višjih strokovnih šol zagotavlja sredstva za izvajanje programov in delovanje šol (plače, 
drugi osebni prejemki, sredstva za izdatke za blago in storitve ter za najnujnejše vzdrževanje, nadomestitev in nakup 
opreme). Ministrstvo v okviru podprograma zagotavlja tudi sredstva za delovanje Višješolske prijavne službe za 
izvedbo razpisno-vpisnih postopkov (razvoj in vzdrževanje računalniškega programa ter izdatke za blago in 
storitve).

2. Pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 1. RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02, 
14/03 in 79/03),
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. 1. RS, št. 12/96 in 44/2000), 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. 1. RS, št 56/02 in 72/03), 
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur 1. RS, št. 52/94, 49/95...39/2000, 
64/2001, 56/2002 in 56/02),
Odredba o normativih in standardih za financiranje višjih strokovnih šol (Ur. 1. RS, št. 39/96).

3. Dolgoročni cilji podprograma

uresničevanje strategije državnega razvojnega programa s poudarkom na regionalnem razvoju države in 
sodelovanja z gospodarstvom;
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- uveljavitev višješolskega strokovnega izobraževanja kot dela terciarnega izobraževanja, za kar je treba 
posodabljati delovanje višjih strokovnih šol, izobraževalne programe (študij na daljavo, priloga k 
diplomi...), izobraževati učitelje ter preverjati kakovost in nadzorovati delo višjih strokovnih šol; 
sprejetje novih programov, nastalih iz dejanskih potreb gospodarstva in izkazanih zaposlitvenih potrebah po 
diplomantih višješolskih programov, 
zmanjšati izobrazbeni zaostanek srednje generacije.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

izboljšati dostopnost, uspešnost in učinkovitost višješolskega izobraževanja,
povečati vpis in število diplomantov ter zmanjšati izobrazbeni zaostanek srednje generacije in hkrati zaradi 
potreb gospodarstva dopolnjevati programsko ponudbo v višjih strokovnih šolah tako, da bodo upoštevana 
načela regionalnosti, kakovosti in racionalnosti.

8733 - Dejavnost višjega šolstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo v sklopu dejavnosti višjega šolstva višjim strokovnim šolam, ki izvajajo izobraževalne programe za 
mladino, financira: stroške plač in drugih osebnih prejemkov, prispevke delodajalca in davek na izplačane plače, 
izdatke za blago in storitve in vzdrževanje in nadomestitev opreme. V skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja ministrstvo krije tudi stroške opravljanja obveznih zdravniških pregledov 
zaradi praktičnega izobraževanja študentov izobraževalnih programov gostinstvo in živilstvo ter del prispevkov za 
posebne primere zavarovanj, za opravljaje praktičnega dela izobraževanja študentov. Iz te proračunske postavke pa 
se krije tudi stroške izdaje in distribucije Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje.

V študijskem letu 2003/2004 bo ministrstvo financiralo 18 višjih strokovnih šol, ki bodo za mlade izvajale 16 
različnih izobraževalnih programov (skupaj 26 izobraževalnih programov). Pet programov, na novo uvedenih v 
študijskem letu 2002/2003, se bo v študijskem letu 2003/2004 prvič izvajalo v 2. letniku (lesarstvo in promet v 
Mariboru, kmetijstvo in komunala v Novem mestu ter rudarstvo in geotehnologija v Velenju). Na novo se bo v 
Študijskem letu 2003/2004 začelo izvajati 5 izobraževalnih programov (poslovni sekretar v Postojni, kmetijstvo v 
Šentjurju, informatika v Velenju, komercialist v Slovenj Gradcu in turizem v Mariboru).

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

Izhodišča za izračune so podatki ministrstva o kadrovski zasedbi obstoječih višjih strokovnih šol v avgustu 2003, 
podatki iz kadrovskih in finančni načrtov za leto 2003 višjih strokovnih šol iz januarja 2003, finančna poročila 
višjih strokovnih šol za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2003 ter realizacija za leto 2002. Dodamo je bilo upoštevano, da 
se z julijem 2004 (nakazilo v avgustu 2004) poveča število količnikov v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. 1. RS, št. 56/02). Povprečna mesečna premija za dodamo pokojninsko 
zavarovanje je bila izračunana ob upoštevanja podatkov iz kadrovske baze ministrstva o delovni dobi zaposlenih v 
višjih strokovnih šolah na dan 1. 8. 2003 v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 
RS (Ur. 1. RS, št. 73/03).

Pri pripravljanju proračuna je upoštevano, da se bo v študijskem lem 2003/2004 poleg že obstoječih izobraževalnih 
programov, na novo izvajalo 5 programov prvič v 2. letniku in 5 programov prvič v 1. letniku, ki se bodo v 
študijskem lem 2004/2005 prvič izvajali tudi v 2. letniku. Skupaj bo 26 izobraževalnih programov izvajalo okrog 
300 predavateljev in drugih strokovnih sodelavcev (izračunano iz obremenitev).

Iz podatkov o realizaciji porabe proračunskih sredstev za dejavnost višjega šolstva je bilo za leto 2002 ugotovljeno, 
da se 72 odstotkov sredstev nameni za plače in druge osebne izdatke, 11 odstotkov za prispevke delodajalca in 
davke na izplačane plače, 13 odstotkov za izdatke za blago in storitve ter 3 odstotke za vzdrževanje in nadomestitev 
opreme. Tudi v lem 2004 je upoštevano le kritje osnovnih - z normativi in standardi ter z zakonskimi predpisi 
predvidenih - stroškov dejavnosti višjega šolstva, saj se bo predvidoma 86 odstotkov sredstev namenilo za kritje 
stroškov plač in z njimi povezanih stroškov, 12 odstotkov sredstev za izdatke za blago in storitve ter 2 odstotka 
sredstev za vzdrževanje in nadomestitev opreme.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke je odprt NRP št. 3311-04-0404. Sredstva bodo namenjena za nadomestitev odpisane 
in izrabljene opreme za kvalitetno izvajanje izobraževanja v višjih strokovnih šolah, ki izvajajo izobraževanje za 
mladino.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost izvajanja dejavnosti višjega šolstva bomo merili s številom študentov, številom študentov, ki redno 
napredujejo v drugi letnik, številom diplomantov, struktura vpisa glede na izobraževalna področja. Poskusili bomo 
pripraviti analizo uspešnosti rednih študentov višjih strokovnih šol pri zaposlovanju po dokončanju študija.
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V študijskem letu 2002/2003 seje v višje strokovno izobraževanje prvič vpisalo v 1. letnik skupaj 4.669 študentov, 
od tega 1.432 mladih, ki so zasedli skoraj vseh 1.440 razpisanih vpisnih mest Iz podatkov o vpisu v višje strokovne 
šole od študijskega leta 1999/2000 je vidno, da število študentov narašča.

Zbirna preglednica vpisa v višje strokovne šole od leta 1999/2000 do 2002/2003 in projekcija za leti 2003/2004 in 
2004/2005:

Študijsko leto Mladina Odrasli Skupaj

1999/2000 1.189 1258 2.447

2000/2001 1.996 2.794 4.760

2001/2002 2.361 3.809 6.170

2002/2003 2.952 7.073 10.025

2003/2004 3.500 9.000 12.500

2004/2005 4.000 10.000 14.000

V študijskem letu 2002/2003 je struktura vpisa po izobraževalnih področjih (ISCED 97) naslednja:

49 % - družbene vede, poslovne vede in pravo,

34 % - tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo,

13 % - storitve,

4 % - kmetijstvo.

4389 - Razvoj višjega šolstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo bo sredstva s proračunske postavke namenjalo za pospeševanje razvoja višjega šolstva. Razvoj višjega 
šolstva je tesno povezano z razvojem gospodarstva, zato bi se sredstva porabljala za prilagajanje in dopolnjevanje 
mreže višjih strokovnih šol potrebam gospodarstva in trgu delovne sile, spodbujanje mednarodnega sodelovanja 
višjih strokovnih šol s sorodnimi šolami v EU ter prestrukturiranje in dopolnjevanje ponudbe mreže višjih 
strokovnih šol.

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

Sredstva so določena na podlagi vlog višjih strokovnih šol za dodatna sredstva, ki jih je ministrstvo prejelo v letu 
2003 (npr. članarina v mednarodnem združenju EURASH (European Association of Institutions in Higher 
Education) 4.500 EUR).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke je odprt NRP št 3311-04-0403 - Razvoj višjega šolstva, s katerega je predvideno 
sofinanciranje aktivnosti, ki bodo prispevale k razvoju višjega šolstva tako, da spodbujajo mednarodno sodelovanje, 
povezovanje z gospodarstvom, prestrukturiranje in dopolnjevanje ponudbe obstoječih višjih strokovnih šol in drugo.

4351 - Phare - lastna udeležba - 2003 vseživljenjsko višješolsko učenje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti proračunska postavka Phare CFCU - 2003 vseživljensko višješolsko učenje je potrebno 
sofinanciranje v višini 25 %.

7212 - Phare CFCU - 2003 Vseživljenjsko višješolsko učenje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja v Sloveniji v podporo izobraževanju in usposabljanju 
skozi zagotavljanje kakovosti in dostopnosti izobraževanja, usposabljanja in svetovanja, kar so ključni elementi 
evropskih usmeritev vseživljenjskega učenja. Dodatni cilj pa je preizkusiti institucionalno pripravljenost za 
management strukturnih ukrepov znotraj Evropskega socialnega sklada.

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

Premajhna odzivnost višješolskega sistema na koncept vseživljenjskega učenja, predvsem v prilagajanju programske 
ponudbe potrebam gospodarstva.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razvoj modulov za usposabljanje učiteljev;
Povezovanje višjih šol s podjetji;
Uvajanje novih učnih tehnologij;
Razvoj projektov v podporo zvišanja kvalitete višjega šolstva.

4. Planirani indikatorji

Število modulov;
Udeležba učiteljev v usposabljanju;
Število projektov.

4385 - Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v višjem 
šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvoj in posodabljanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga delaje 
namenjeno izboljšanju kakovosti in odzivnosti višjega strokovnega izobraževanja na zahteve gospodarstva in trga 
dela. Projekt prispeva k večji privlačnosti programov usposabljanja za mlade, lažjem prehajanju med učenjem in 
delom ter zmanjševanju šolskega osipa.

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, kijih MŠZŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog 
na področju izobraževanja in usposabljanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razširitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999.

4. Planirani indikatorji

Razvoj in posodabljanje programov izobraževanja:

Povečanje števila novih programov za 393 programov.

4374 - Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - Astoria

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je sklop paketa ukrepa razvoj turističnih destinacij, to pa zato ker se na globalnem turističnem trgu ne odvija 
konkurenca med posameznimi ponudniki turističnih storitev, ampak med vsesplošnim turističnim proizvodom 
turističnim destinacij.

Projekt je namenjen večanju konkurenčnosti in razvoju kapacitet turističnih destinacij s pomočjo promocije 
vzpostavljanja partnerstva med javnim in privatnim in s promocijo razvoja marketinško atraktivnih novih visoko 
kvalitetnih storitev, ki se integrirajo v predmetnik višje šole. Projekt se zavzema za razvoj znanja in kapacitet za 
koordiniran management turističnih destinacij, ter za razvoj osnovne turistične infrastrukture in vključitev primarnih 
atrakcij.

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

Parcelirana in nepovezana turistična ponudba. Ugotavljanje potreb po usklajeni turistični ponudbi, ter novih oblik 
turistične ponudbe.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Prenova in konstrukcija novih nastanitvenih zmogljivosti.

4. Planirani indikatorji

povečanje števila prenočitev,
- povečanje števila gostov.

4383 - Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v višjem 
šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti proračunska postavka Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v 
višjem šolstvu je potrebno sofinanciranje v višini 25 %.
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4373 - Strukturni skladi - lastna udelelba - ERDF - Astoria

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti proračunska postavka Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - Astroia je potrebno 
sofinanciranje v višini 25 %.

19043302 - Visokošolsko izobraževanje

1. Opis podprograma

Visokošolski dodiplomski študij poteka na treh univerzah, v katere je vključenih 35 fakultet, 3 umetniške akademije 
in 4 visoke strokovne šole, in na štirih koncesioniranih visokošolskih zavodih, ki izvajajo več kot 200 visokih 
strokovnih in univerzitetnih študijskih programov. V visokem šolstvu je trenutno redno zaposlenih okrog 5.900 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter drugih delavcev. Na enega visokošolskega učitelja pride v povprečju 22,5 
študentov, na enega visokošolskega sodelavca (asistenta) pa 27,9 študentov, kar je v primeijavi z drugimi državami 
visoka obremenitev. V študijskem letu 2004/2005 bo vpisanih najmanj 51.500 rednih študentov, skupaj z izrednimi 
študenti pa najmanj 74.000 študentov.

2. Pravne podlage

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93,99/99 in 64/2001), 
Zakon o sistemu plač v javnem sektoiju (Uradni list RS, št 56/2002),

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS št. 52/94, 49/95...39/2000, 
4/2001, 56/2002),
Sklep o normativih in standardih za opravljanje izobraževalne dejavnosti v višjem in visokem šolstvu 
(Uradni list RS, št 39/92) - ta sklep bo nadomeščen z novim predpisom na podlagi 73. člena Zakona o 
visokem šolstvu,
Pravilnik o sofinanciranju asistentov stažistov (Ur. 1. RS, št 38/99,31/2000).

3. Dolgoročni cilji podprograma

povečati delež prebivalstva, zlasti mladih generacij v terciarnem izobraževanju, tako da bomo imeli v 
Republiki Sloveniji okrog 35 študentov na 1000 prebivalcev in da se bo v različne oblike terciarnega 
izobraževanja vpisalo 50 % vsakokratne generacije,

- povečati število vpisnih mest in postopno sofinancirati izredni študij,
zagotoviti razmere za uspešno delovanje integrirane, avtonomne in do slovenske družbe odgovorne 
univerze, pa tudi samostojnih visokošolskih zavodov, ter njihov nadaljnji razvoj, 
izboljšati uspešnost in učinkovitost dodiplomskega študija z ustreznimi vlaganji v opremo in prostor 
visokošolskih zavodov ter s posodobitvijo delovanja (integriranost raziskovalnega in pedagoškega dela, 
izboljševanje učiteljskih pedagoških sposobnosti, vsebinske novosti, uvedba kreditnega sistema, Študij na 
daljavo ipd.) in s sistemskim (samo)preveijanjem kakovosti študijskega dela na visokošolskih zavodih, 
spodbujati sodelovanje med univerzo oziroma visokošolskimi zavodi ter gospodarstvom in neposrednim 
okoljem; spodbujati financiranje dejavnosti visokega šolstva iz več virov, tudi neproračunskih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilji v letu 2005 so:

izboljšati dostopnost, uspešnost in učinkovitost visokošolskega študija, 
povečati vpis, prehodnost študentov med letniki in število diplomantov, 
zagotoviti več mest za redni študij na področjih, kjer obstaja interes študentov in potrebe gospodarstva, 
spodbujati sodelovanje med univerzo oziroma visokošolskimi zavodi ter gospodarstvom in neposrednim 
okoljem,
spodbujati uveljavljanje bolonjskih procesov v strukturi študija, 
uveljaviti nov sistem financiranja (lump sum).

Indikatorji:

Število študentov, Število diplomantov, število študijskih programov; število študentov na visokošolskega učitelja, 
število študentov na visokošolskega sodelavca, število študentov na računalnik, število študentov, ki redno 
napredujejo v višji letnik; stopnja odpisanosti opreme.

6321 - Investicije v visokem šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma je predvideno investiranje v naslednje objekte: Akademijo za likovno umetnost, Visoko 
zdravstveno šolo Ljubljana, Fakulteto za kmetijstvo Maribor, Akademijo za glasbo, AGRFT Ljubljana, Višjo šolo za 

poročevalec, št. 83/IX 3452 13. oktober2003



gostinstvo Bled-Astoria, Višjo ekonomsko šolo Murska Sobota, višješolska središča, Pedagoško fakulteto Maribor, 
nove strukturne in investicijske programe v visokem šolstvu, Fakulteto za veterino, FDV-Pedagoško fakulteto.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

4829 - Intervencijska sredstva za investicije v visokem šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen in cilj: Interventna popravila na objektih visokega šolstva.

6675 - Dejavnost visokega šolstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za delovanje visokošolskih zavodov zagotavlja sredstva za študijsko dejavnost Univerze v Ljubljani, 
Univerze v Mariboru in koncesioniranih visokošolskih zavodov, ki vključuje pedagoško in z njo povezano 
znanstvenoraziskovalno, umetniško in strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter upravne, 
administrativne in druge naloge. Vključuje tudi sredstva za nakup in nadomestitev opreme.

V študijskem letu 2003/2004 bo ministrstvo financiralo 2 univerzi in 3 visokošolske zavode s koncesijo, ki so v 
študijskem letu 2002/2003 skupaj imeli 49.404 rednih dodiplomskih študentov, v študijskem letu 2004/2005 pa jih 
bo predvidoma najmanj 51.500. Prvič se bodo izvajali študijski programi v višjih letnikih in sicer, prvič tretji letnik: 
prevajalstvo na Univerzi v Ljubljani in na Univerzi v Mariboru in medijske komunikacije in trije letniki programa 
varnost in notranje zadeve na Fakulteti za varnostne vede, predvideno pa je tudi izvajanje novih študijskih 
programov: univerzitetni program na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in trener izbrane športne panoge, ter 
biotehnologija, teologija - visok strokoven program, transportna logistika, športno treniranje in univerzitetni 
program na Fakulteti za socialno delo.

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

Izhodišča za izračune so podatki ministrstva o kadrovski zasedbi obstoječih visokošolskih zavodov v avgustu 2003, 
finančna poročila visokošolskih zavodov za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2003 ter realizacija za leto 2002. Dodamo je 
bilo upoštevano, da se z julijem 2005 (nakazila v avgustu 2005) poveča število količnikov v skladu z Aneksom h 
Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. 1. RS, št 56/02).

Pri pripravljanju proračuna je upoštevano, da se bo v študijskem letu 2003/2004 poleg že obstoječih študijskih 
programov na novo izvajalo 5 programov prvič v 2. letniku, Id se bodo v študijskem letu 2004/2005 prvič izvajali v
3. letniku. V študijskem letu 2004/2005 se bo v prvem letniku prvič izvajalo predvidoma 7 programov.

V letu 2005 je upoštevano le kritje osnovnih - z normativi in standardi ter z zakonskimi predpisi predvidenih - 
stroškov dejavnosti visokega šolstva, saj se bo predvidoma 90 odstotkov sredstev namenilo za kritje stroškov plač in 
z njimi povezanih stroškov, malce več kot 9 odstotkov sredstev za izdatke za blago in storitve ter manj kot odstotek 
sredstev za vzdrževanje in nadomestitev opreme.

3. Planirani indikatorji

Uspešnost izvajanja dejavnosti visokega šolstva bomo merili s številom študentov, številom študentov, ki redno 
napredujejo v višji letnik, številom diplomantov, odstotkom ponavljalcev, odstotkom diplomantov, ki diplomirajo v 
rednem roku, številom študentov na visokošolskega učitelja in številom študentov na visokošolskega sodelavca.

6656 - Komisija za kvaliteto visokega šolstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu so visokošolski zavodi ustanovili Komisijo za kvaliteto visokega šolstva, 
katere stalna naloga je evalviranje učinkovitosti visokošolskega študija in izdelava letnih poročil. Potrebno bo 
uresničevati naloge, ki jih opravljajo agencije za kvaliteto v evropskem visokošolskem prostoru. Kakovostno 
opravljeno delo je eden izmed kriterijev pri določanju obsega sredstev za posamezno univerzo oz. samostojni 
visokošolski zavod.

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

Poročilo 2002, plan 2003, proračunska izhodišča 2004 in 2005

3 Planirani indikatorji

Izdelava poročila o kvaliteti visokega šolstva
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1521 - Nacionalni projekti visokega šolstva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se bodo uporabila za okrepitev informacijske in svetovalne dejavnosti visokošolske vpisne službe ter 
drugih nalog za spremljanje izvajanja dejavnosti visokega šolstva.

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

Realizacija 2002, plan 2003, proračunska izhodišča 2004 in 2005

3 Planirani indikatorji

Izdelava analize vpisa študentov za študijsko leto 2004/2005

5779 - Nove naloge univerz

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo bo zagotavljalo sredstva za vzpostavitev:

novega informacijskega sistema, ki bo omogočal analitično spremljanje dejavnosti visokega šolstva, 
podatkovnih baz o študentih in diplomantih dodiplomskega in podiplomskega študija, o študijskih 
programih in znanstveno raziskovalnih projektih,
podatkovne baze o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in sodelavcih ter drugih delavcih v 
visokem šolstvu,
podatkovnih baz o prostorih in pedagoški ter raziskovalni opremi ter
povezav z drugimi podatkovnimi bazami pomembnimi za razvoj visokega šolstva, zlasti raziskovalnimi 
inštituti, učnimi bazami in gospodarstvom, 
izdajanje priloge k diplomi, 
druge razvojne naloge.

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

Realizacija 2002, plan dela 2003, proračunska izhodišča 2004 in 2005

3. Planirani indikatorji

Uvedba novega informacijskega sistema oziroma nadgradnja starega

1520 - Obštudijska dejavnost študentov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen razporejanja sredstev bo sofinanciranje obštudijske dejavnosti študentov na podlagi programov, ki jih 
sprejmejo študentski sveti.

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

Ta so naslednja: predvideno število študentov v študijskem letu 2003/2004, proračunska izhodišča za leto 2004 in za 
leto 2005.

3. Planirani indikatorji

Izvedba programa - število izvedenih nalog iz programa obštudijske dejavnosti.

1523 - Prestrukturiranje financiranja visokošolskih dejavnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo bo sredstva s proračunske postavke namenjalo za uvedbo integralnega financiranja Univerze v Ljubljani 
in Mariboru na podlagi števila študentov, diplomantov in študijskih programov ter za vključitev Univerze na 
Primorskem v nov sistem financiranja.

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

Analiza oziroma simulacija sistema

3. Planirani indikatorji

Uvedba sistema
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4828 - Priprava dokumentacije v visokem šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen in ciljiPriprava dokumentacije za tiste investicije v visokem šolstvu, ki jih nameravamo uvrstiti v plan 
investicij v naslednjih letih in svetovalni inženiring pri investicijskem vzdrževanju objektov visokih šol.

7165 - Računalniška dejavnost in univerzitetna mreža

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po programu dela računalniškega centra ministrstvo sofinancira obnovo računalniške in programske opreme na obeh 
univerzah, plačila licenc računalniških programov, zakupe vodov ipd.

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

Program dela 2003, proračunska izhodišča 2004 in 2005

3. Planirani indikatorji

Število študentov na računalnik, število licenc, število prijav študentov na izpite preko interneta.

1522 - Univerza na Primorskem

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za delovanje visokošolskih zavodov zagotavlja sredstva za študijsko dejavnost Univerze na Primorskem, 
ki vključuje pedagoško in z njo povezano znanstvenoraziskovalno, umetniško in strokovno delo visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev ter upravne, administrativne in druge naloge. Vključuje tudi sredstva za nakup in 
nadomestitev opreme.

Univerza na Primorskem bo v študijskih letih 2004/2005 in 2005/2006 prvič izvajala nekatere študijske programe v 
višjih letnikih: geografija kontaktnih prostorov (4. letnik), kulturni študij in antropologija (4. letnik), zgodovina 
Evrope in Sredozemlja (2. oz. 3. letnik) in predvidoma prvič v prvem letniku slovenistika in univerzitetni program 
Fakultete za management

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

Izhodišča za izračune so podatki ministrstva o kadrovski zasedbi obstoječih visokošolskih zavodov v avgustu 2003 
ter realizacija za leto 2002. Dodamo je bilo upoštevano, da se z julijem 2004 in 2005 poveča število količnikov v 
skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. 1. RS, št. 56/02).

V letu 2005 je upoštevano le kritje osnovnih - z normativi in standardi ter z zakonskimi predpisi predvidenih - 
stroškov dejavnosti visokega šolstva.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V sklopu proračunske postavke je odprt NRP, s katerega se bodo namenila sredstva za nakup najnujnejše opreme za 
potrebe pedagoškega procesa.

4. Planirani indikatorji

Uspešnost izvajanja dejavnosti visokega šolstva bomo merili s številom študentov, številom študentov, ki redno 
napredujejo v višji letnik, številom diplomantov, odstotkom ponavljalcev, odstotkom diplomantov, ki diplomirajo v 
rednem roku, številom redno zaposlenih visokošolskih učiteljev.

4506 - Visoke šole - računalniško opismenjevanje in informatika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Računalniško opismenjevanje in informatika: Sredstva na tej postavki bodo namenjena nadaljnjemu opremljanju 
vzgojno-izobraževalnih zavodov.

7166 - Visokošolske knjižnice

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za delovanje visokošolskih knjižnic (Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani in Univerzitetne 
knjižnice Maribor Univerze v Mariboru) zagotavlja sredstva za: plače in druge osebne prejemke, prispevke 
delodajalca in davek na izplačane plače zaposlenih, izdatke za blago in storitve (redne materialne stroške in 
literaturo) ter vzdrževanje in nadomestitev opreme.
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2. IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Sredstva so izračunana na podlagi kadrovskih podatkov ministrstva ter kadrovskega in finančnega načrta, ki sta ga 
zavoda pripravila za leto 2003 ob upoštevanju proračunskih izhodišč za leto 2004 in za leto 2005.

3. Planirani indikatorji

Število članov (od tega študentje), število izposoj (od tega študentje), prirast fonda knjig in drugih gradiv.

4353 - Phare - lastna udeležba - 2003 vseživljenjsko visokošolsko učenje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Phare CFCU - 2003 vseživljensko visokošolsko učenje je potrebno 
sofinanciranje v višini 25 %.

7216 - Phare CFCU - 2003 Vseživljenjsko visokošolsko učenje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja v Sloveniji v podporo izobraževanju in usposabljanju 
skozi zagotavljanje kakovosti in dostopnosti izobraževanja, usposabljanja in svetovanja, kar so ključni elementi 
evropskih usmeritev vseživljenjskega učenja. Dodatni cilj pa je preizkusiti institucionalno pripravljenost za 
management strukturnih ukrepov znotraj Evropskega socialnega sklada.

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

Premajhna odzivnost visokošolskega sistema na koncept vseživljenjskega učenja, predvsem v prilagajanju 
programske ponudbe potrebam gospodarstva.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razvoj modulov za usposabljanje učiteljev;
Povezovanje visokih šol s podjetji;
Uvajanje novih učnih tehnologij;
Razvoj projektov v podporo zvišanja kvalitete visokega šolstva.

4. Planirani indikatorji

Število modulov;
Udeležba učiteljev v usposabljanju;
Število projektov.

4381 - Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v visokem
šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Razvoj in posodabljanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga delaje 
namenjeno izboljšanju kakovosti in odzivnosti visokošolskega izobraževanja na zahteve gospodarstva in trga dela. 
Projekt prispeva k večji privlačnosti programov usposabljanja za mlade, lažjem prehajanju med učenjem in delom 
ter zmanjševanju šolskega osipa.

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, kijih MŠZŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog 
na področju izobraževanja in usposabljanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razširitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999.

4382 - Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v visokem
šolstvu

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti pod proračunsko postavko 4381 - Strukturni skladi - tuja udeležba - EDP 2.3.: razvoj 
izobraževanja v visokem šolstvu je potrebno sofinanciranje v višini 25 %.
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19043303 - Podiplomsko izobraževanje

1. Opis podprograma

Leta 1998 so bila pripravljena izhodišča za poenoteno izvajanje podiplomskega študija s ciljem, da se odpravi 
razdrobljenost študija ter uvede kreditni sistem, vzpostavi čim tesnejše sodelovanje med visokošolskimi in 
raziskovalnimi zavodi na kadrovskem področju ter pri uporabi prostorov, raziskovalne opreme, laboratorijev, 
knjižnic, informacijskega servisa ipd. Število podiplomskih študentov se vse od uvedbe projekta sofinanciranja 
podiplomskega študija povečuje, in sicer je bilo v letu 1998/99 sofinanciranih 864 študentov, v naslednjem letu seje 
število podvojilo na 1.763, leta 2001 se je povečalo na 2.524, leta 2002 na 3.111, v letu 2003 jih je 3.336, leta 2004 
pa 3.600 študentov.

2. Pravne podlage

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št 67/93, 99/99 in 64/2001),
- Zakon o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št 8/91 -1), 

Nacionalni program visokega šolstva (Ur. 1. RS, št 20/2002),
Sklep o sofinanciranju podiplomskega Študija (Uradni list RS, št 41/2001, 67/2003), 
Pravilnik o upravljanju prostorov v “Domu podiplomcev Ljubljana” (Uradni list RS, št. 49/2002).

3. Dolgoročni cilji podprograma

vsaj podvojiti število študentov in diplomantov podiplomskega študija,
zagotoviti sofinanciranje sistemsko prenovljenih podiplomskih študijskih programov, ki povezujejo 
discipline, visokošolske in raziskovalne zavode ter druge institucije, so kakovostni in' omogočajo 
sodelovanje v mednarodnih projektih,
zagotoviti mednarodno primerljivost podiplomskega študija,
izboljšati uspešnost in učinkovitost podiplomskega študija, tako z ustreznimi vlaganji v osebje, opremo in 
prostor visokošolskih zavodov kot s posodobitvijo delovanja (integriranost raziskovalnega in pedagoškega 
dela, izboljševanje učiteljskih pedagoških sposobnosti, vsebinske novosti, kot npr. kreditni sistem ipd.) in s 
sistemskim (samo)preverjanjem kakovosti študijskega dela na visokošolskih zavodih,

- spodbujati sodelovanje med univerzo oziroma visokošolskimi zavodi, javnimi raziskovalnimi zavodi ter 
gospodarstvom in neposrednim okoljem.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

izboljšati uspešnost in učinkovitost podiplomskega študija, še nadalje vzpodbujati podiplomski študij, tako 
da bo število sofinanciranih študentov v študijskem letu 2005/2006 od 3.600 do 4.000 študentov, 
spodbujati neposredni doktorski študij.

Indikatoiji: število študentov, število diplomantov magistrskega študija, število diplomantov doktorskega študija, 
število sofinanciranih študijskih programov.

18S4 - Dom podiplomcev - upravljanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov delovanja in upravljanja Doma podiplomcev v Ljubljani.

7163 - Sofinanciranje podiplomskega študija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo si v okviru postavke prizadeva za poenoteno izvajanje podiplomskega študija in spodbuja pridobitev 
druge diplome.

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

V skladu z vladnim sklepom ministrstvo prispeva največ 80 % normirane šolnine na študenta. Normirana šolnina za 
1. in 2. letnik podiplomskega študija v študijskem letu 2002/2003 znaša 470.000 SIT, za 3. in 4. letnik pa 235.000 
SIT. Vladni sklep poleg tega določa še dodeljevanje 5 % od normirane šolnine stimulativnih sredstev visokošolskim 
zavodom za kakovost za vsakega diplomanta, ki študij konča v predpisanem roku.

3. Planirani indikatorji

Število študentov s končanim magisterijem, število študentov s končanim doktoratom, število študentov z 
neposrednim prehodom na doktorski študij, razmerje diplomantov po ISCED-u med diplomanti družboslovja in 
humanistike ter tehnike in naravoslovja.
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19043304 - Vzpostavitev višje in visokošolskih regijskih središč

1. Opis podprograma

Gre za uresničevanje enakomernega regionalnega razvoja in za odpravo izobrazbenega zaostanka srednje generacije 
ter za tesnejšo povezanost izobraževanja z gospodarstvom okolja. Financiralo se bo razvijanje oziroma uveljavljanje 
različnih študijskih modulov za področje višjih strokovnih šol, ki se bodo uveljavih skozi certifikatni sistem ter 
uveljavljanje novih kurikulov povezanih z razvojnimi potrebami gospodarstva okolja.

2. Pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. L RS, št 12/96, 23/96, 64/01, 108/02, 14/03 in 
79/03).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji višjega strokovnega izobraževanja so: ,

- uresničevanje strategije državnega razvojnega programa s poudarkom na regionalnem razvoju države; 
uveljavitev višješolskega strokovnega izobraževanja kot dela terciarnega izobraževanja, 
sprejetje novih programov, nastalih iz dejanskih potreb gospodarstva in izkazanih zaposlitvenih potrebah po 
diplomantih višješolskih programov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni izvedbeni cilji so:

izboljšati dostopnost, uspešnost in učinkovitost višješolskega izobraževanja.

Indikatorji:

Število prenovljenih oziroma na novoustanovljenih središč.

4302 - Vzpostavitev višje in visokošolskih regijskih središč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za uresničevanje enakomernega regionalnega razvoja in za odpravo izobrazbenega zaostanka srednje generacije 
ter za tesnejšo povezanost izobraževanja z gospodarstvom okolja. Financiralo se bo razvijanje oziroma uveljavljanje 
različnih študijskih modulov za področje višjih strokovnih šol, ki se bodo uveljavili skozi certifikatni sistem ter 
uveljavljanje novih kurikulov povezanih z razvojnimi potrebami gospodarstva okolja.

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

Ocena porabe.

3. Planirani indikatorji

Število prenovljenih oziroma na novoustanovljenih središč.

19053301 - Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma

Podprogram Izobraževanje odraslih je projekt, prek katerega država (so)financira javno službo v izobraževanju 
odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu, ter dejavnosti in pogoje, potrebne za njegovo 
izvajanje. Z njim država prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti 
izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji in k razvoju človeških virov kot enem ključnih dejavnikov vsakršnega 
razvoja.

2. Pravne podlage

Zakon o izobraževanju odraslih,
predlog Nacionalnega programa izobraževanja odraslih, 
vsakoletni javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih, 
Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih.

3. Dolgoročni cilji podprograma

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja, 
zviševanje izobrazbene sestave odraslega prebivalstva, 
izobraževanje in usposabljanje za razvoj delovne sile, 
sofinanciranje javne službe v izobraževanju odraslih, 
podpora razvoju in delovanju infrastrukturnih dejavnosti.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

razmeščanje izobraževalnih programov, da lahko vsak odrasli uresničuje pravico do izobraževanja, 
(so)financiranje stroškov izobraževanja odraslih in infrastrukturnih dejavnosti, 
strokovna pomoč in kontrola,

* finančno spodbujanje vključevanja odraslih v izobraževanje v tujih jezikih, 
zagotavljanje sredstev za sofinanciranje plač strokovnih delavcev - organizatoijev izobraževanja v javnih 
organizacijah za izobraževanje odraslih.

7229 - Dejavnost izobraževanja odraslih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost izobraževanja odraslih je projekt, prek katerega država (so)financira javno službo v izobraževanju 
odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, kije v javnem interesu, ter dejavnosti, potrebne za njegovo izvajanje. Z 
njim država prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja 
odraslim pod enakimi pogoji in k razvoju človeških virov kot enem ključnih dejavnikov vsakršnega razvoja.

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

Izhodišča:

število skupin v posameznih programih izobraževanja in infrastrukturne dejavnosti 
letni programi dela Andragoškega centra RS in asociacij izobraževalnih organizacij 
posamezne specifične naloge s področja izobraževanja odraslih

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S sredstvi s postavke 7229 Dejavnost izobraževanja odraslih sofinanciramo izobraževanje odraslih po programih, ki 
niso tržno zanimivi, so pa pomembni za dvig splošno izobraževalne in kulturne ravni prebivalstva (študijski krožki, 
središča za samostojno učenje, borze znanja, državljansko izobraževanje, funkcionalno opismenjevanje in 
izobraževanje za potrebe manjšin).

4. Planirani indikatorji

sofinanciranje letnega načrta dela Andragoškega centra RS za leto 2005,
sofinanciranje asociacij izobraževalnih organizcij in nekaterih specifičnih nalog v letu 2005,
sofinanciranje 1.400 skupin splošnega izobraževanja odraslih, v katere se bo vključilo približno 20.000 
udeležencev,
sofinanciranje 105 infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih.

4482 - Izobraževanje odraslih - računalniško opismenjevanje in informatika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Računalniško opismenjevanje in informatika: Sredstva na tej postavki bodo namenjena nadaljnjemu opremljanju 
vzgojno-izobraževalnih zavodov.

9140 - Mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 9140 Mreža javnih zavodov zagotavljamo sredstva za sofinanciranje plač strokovnih 
delavcev - organizatoijev izobraževanja v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih.

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

število andragoških in drugih strokovnih delavcev v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

S sredstvi s postavke omogočamo razvoj in ohranjanje javne mreže v izobraževanju odraslih, ki je nujna zaradi 
kolikor toliko enakomerne pokritosti državnega prostora s ponudbo izobraževalnih programov za odrasle in zaradi 
njihove večje dostopnosti.

4. Planirani indikatorji

92 strokovnim delavcem - organizatorjev izobraževanja v 73 javnih organizacijah za izobraževanje odraslih bomo 
sofinancirali delno poplačilo plač.
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4831 - Tuji Jeziki

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi s postavke 4831 Tuji jeziki finančno spodbujamo vključevanje odraslih v izobraževanje v tujih jezikih.

Poleg preizkusov znanja v osnovnih šolah ter izpitov v srednjih šolah Rie izvaja tudi izpite iz tujih jezikov za 
odrasle. V letu 2005 bo opravljalo izpite v treh rokih skupaj 500 kandidatov pri 10-ih predmetih (5 na osnovni in 5 
na višji ravni). Za izvedbo bo imenovanih 5 predmetnih komisij. Zunanje preverjanje znanja bo preverjalo 120 
ocenjevalcev, ki se bodo izobraževali na organiziranih seminarjih Predvidoma bo obseg te dejavnosti nekaj večji 
kot v preteklem letu.

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

število posameznikov, ki opravljajo nacionalne preizkuse znanja iz tujih jezikov

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na podlagi razpisa za dodelitev sredstev odraslim za izobraževanje v tujih jezikih bomo sofinancirali vključevanje 
odraslih v izobraževanje v tuj ih jezikih

4. Planirani indikatorji

Sofinanciranje stroškov izobraževanja odraslih v tujih jezikih po javno veljavnih programih in pridobivanja javno 
veljavnih listin za okrog 3000 odraslih.

4297 - Lastna udeležba - Phare 2000 Savinjska

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt je namenjen krepitvi povezovanja med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom s ciljem večje 
zaposljivosti prebivalstva, socialne vključenosti, prekvalifikaciji brezposelnih ter vlogi regije pri opredeljevanju 
nacionalnih prednostnih nalog na področju zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja.

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

Savinjska regija je pilotna regija za upeljevanje razvojnih evropskih sredstev, namenjenih regionalnemu/lokalnemu 
razvoju. V tej regiji so bili zagotovljeni osnovni pogoji za izvajanje projekta Phare, ki že upošteva regulative za 
črpanje iz strukturnih skladov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Med izbranimi projekti so bili enakovredno zastopani projekti srednjih šol, podjetij, šolskih centrov in ljudskih 
univerz.

4. Planirani indikatorji

Število novih zaposlitev,
število prekvalifikacij, 
število novih programov.

4379 - Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje odraslih, razvoj 
mreže svetovalnih središč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izobraževanje odraslih:

Poklicno izobraževanje in usposabljanje, predvsem za izboljšanje pismenosti, jezikov, osnovnih znanj in spretnosti 
je namenjeno širjenju in implementaciji shem, katerih cilj je zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja ter 
funkcionalna in informacijska pismenost odraslih (starost od 25 - 64) s pridobivanjem osnovnih kompetenc, 
poklicnih in generičnih znanj. Poleg tega aktivnost usmerjena k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju odraslih 
v gospodarskih sektorjih, ki so ali bodo podvrženi prestrukturiranju.

Razvoj mreže svetovalnih središč:

V podporo informiranju, svetovanju in poklicni orientaciji za potrebe regije/lokalne skupnosti in posameznikom v 
povezavi z razvojem mreže centrov vseživljenskega učenja in mreže osnovnih, srednjih in višjih šol.

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, ki jih MŠZŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog 
na področju izobraževanja in usposabljanja.
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Aktivnost se navezuje na temeljni kazalnik (benchmaik) Evropske komisije ob povečanju udeležbe odraslih v 
aktivnostih vseživljenskega učenja (Lisabonsi cilj -15 % aktivnega prebivalstva).

Aktivnost podpira odpiranje šole v gospodarstvu in družbeno oklje, omogača širši dostop do izobraževanja ter 
povezavo z obstoječimi institucijami na področju razvoja človeških virov (predvsem regionalne razvojen agencije).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razširitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi Člena 3.2 ESF regulative 1784/1999.

4. Planirani indikatorji

Povečanje udeležbe v izobraževanju odraslih za 95 %.

Udeležba odraslih v usposabljanju na področju informacijske tehnologije za 100 %.

Povečanej števila lokalnih svetovalnih središč za 100 %.

4380 - Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje odraslih, razvoj 
mreže svetovalnih središč

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Strukturni skladi - tunja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje odraslih, 
razvoj mreže svetovalnih središč je potrebno sofinanciranje v višini 25 %.

19053302 - Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

Splošen opis:

Izboljšanje znanja slovenščine, spoznavanje Slovenije - lažja vključitev v SLO šolski sistem in skozi to uspešnejša 
socializacija v tujem okolju.

2. Pravne podlage

Navedba zakonskih podlag:

Ustava RS,
Zakon o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja,

- Zakon o osnovni šoli,
Resolucija Državnega zbora o odnosih s Slovenci po svetu,
Mednarodni sporazumi in programi.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Navedba dolgoročnih ciljev:

Izboljšati in omogočiti zmožnost sporazumevanja v slovenskem jeziku za Slovence po svetu in s tem 
omogočiti lažje vključevanje povratnikov v slovenski šolski sistem, navezovanje gospodarskih in drugih 
stikov,
V skladu z direktivo Evropske unije omogočiti novodobnim migrantom učenje maternega jezika.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji:

v skladu z etapnimi cilji učnega načrta za dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini v 16 evropskih 
državah za 1800 otrok, 50 učiteljev v in z navodili učiteljem - mentorjem za delo z otroki (170) ki pridejo iz 
Slovenije začasno v tujino in se po določenem času v Slovenijo vrnejo (diplomatski, gospodarski, tiskovni 
in drugi predstavniki),
v skladu z etapnimi cilji učnega načrta za dopolnilni pouk materinega jezika za novodobne migrante.

9142 - Dopolnilni pouk materinega jezika za otroke drugih narodnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z direktivo Evropske unije omogočiti novodobnim migrantom učenje maternega jezika.

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

Število učiteljev, ki se bodo usposabljali, število jezikov, v katerih bo potekal dopolnilni pouk, število otrok, število 
učbenikov in ob-učbeniških gradiv za učitelje, najemnine za učilnice.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Seminarji za učitelje dopolnilnega pouka novodobnih migrantov.

4. Planirani indikatorji

Povečanje števila učiteljev, jezikov (bosanščina), učencev...

7154 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izboljšanje znanja slovenščine, spoznavanje Slovenije - lažja vključitev v SLO šolski sistem in skozi to uspešnejša 
socializacija v tujem okolju,

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

V skladu z merili: število učiteljev glede na število učencev, plače v skladu z življenjskimi in potnimi stroški v 
tujini, glede na število udeležencev poletne šole, število učiteljev za usposabljanje 80), število učbenikov in 
obučbeniških gradiv za učitelje (cca za 200 učiteljev na vseh kontinentih).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Intenzivno opremljanje učiteljev slovenščine z učbeniki in drugim učnim gradivom v prekooceanskih deželah, 
intenziviranje strokovnega usposabljanja učiteljev, ponatis učbenikov za učenje slovenščine kot drugega/tujega 
jezika za otroke s spremljajočimi zgoščenkami, evalvacija dejavnosti,

4. Planirani indikatorji

N skladu z etapnimi cilji učnega načrta za dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini v 16 evropskih državah za 
1800 otrok, 50 učiteljev v in z navodili učiteljem - mentoijem za delo z otroki (170) ki pridejo iz Slovenije začasno 
v tujino in se po določenem času v Slovenijo vrnejo (diplomatski, gospodarski, tiskovni in drugi predstavniki).

19053303 - Sofinanciranje izobraževalnega primankljaja

1. Opis podprograma

Podprogram Sofinanciranje izobraževalnega primanjkljaja je projekt, prek katerega država prispeva k uresničevanju 
načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji in k 
razvoju človeških virov kot enem ključnih dejavnikov vsakršnega razvoja.

S tem odpravljamo izobrazbeni primanjkljaj pri odrasli srednji generaciji.

2. Pravne podlage

Zakon o izobraževanju odraslih
predlog Nacionalnega programa izobraževanja odraslih
predlog zakona o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti
program odpravljanja izobrazbenega primanjkljaja

3. Dolgoročni cilji podprograma

razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja 
zviševanje izobrazbene sestave odraslega prebivalstva 
izobraževanje in usposabljanje za razvoj delovne sile

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

(so)financiranje stroškov izobraževanja odraslih 
strokovna pomoč in kontrola
finančno spodbujanje vključevanja odraslih v izobraževanje

4303 - Odpravljanje izobrazbenega primanjkljaja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi s postavke 4303 Sofinanciranje izobraževalnega primanjkljaja omogočamo odraslim, da si pridobijo 
izobrazbo po javno veljavnih programih gimnazijskega, srednjega, višjega in visokega strokovnega ter 
univerzitetnega dodiplomskega izobraževanja.

S tem odpravljamo izobrazbeni primanjkljaj pri odrasli srednji generaciji.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

število zaposlenih odraslih in brezposelnih oseb, vključenih v izobraževalne programe za dvig izobrazbene 
ravni

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

sofinanciranje stroškov izobraževanja odraslih
strokovna pomoč in kontrola
finančno spodbujanje vključevanja odraslih v izobraževanje

4. Planirani indikatorji

V letu 2005 bomo sofinancirali pridobivanje javno veljavnih stopenj izobrazbe za predvidoma 1,750 zaposlenih 
odraslih in 820 brezposelnih oseb.

4350 - Phare - lastna udeležba - 2003 vseživljenjsko učenje - izobraževalni 
primanjkljaj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti proračunska postavka Phare CFCU - vseživljensko izobraževanje - izobraževalni 
primanjkljaj je potrebno sofinanciranje v višini 25 %.

7230 - Phare CFCU - 2003 vseživljenjsko učenje - izobraževalni primanjkljaj

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj projekta je uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja v Sloveniji v podporo izobraževanju in usposabljanju 
skozi zagotavljanje kakovosti in dostopnosti izobraževanja, usposabljanja in svetovanja, kar so ključni elementi 
evropskih usmeritev vseživljenjskega učenja. Dodatni cilj pa je preizkusiti institucionalno pripravljenost za 
management strukturnih ukrepov znotraj Evropskega socialnega sklada.

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

Raziskava UMAR-ja je pokazala premajhno udeležbo odraslih v vseživljenjskem učenju. Nizka izobrazbena raven, 
nizka raven fiinkcionalne in digitalne pismenosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razširitev mreže svetovalnih centrov;
Dvig kakovosti poklicnega svetovanje odraslim;
Razvoj neformalnih odlik usposabljanja;
Razvoj novih oblik usposabljanja za zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja.

4. Planirani indikatorji

- Število svetovalnih središč;
- Število svetovanj;

Število novih programov.

4439 - Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje odraslih za 
zmanjšanje izobraževalnega primanjkljaja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poklicno izobraževanje in usposabljanje, predvsem za izboljšanje pismenosti, jezikov, osnovnih znanj in spretnosti 
je namenjeno širjenju in implementaciji shem, katerih cilj je zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja ter 
funkcionalna in informacijska pismenost odraslih (starost od 25 - 64) s pridobivanjem osnovnih kompetenc, 
poklicnih in generičnih znanj. Poleg tega je aktivnost usmerjena k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 
odraslih v gospodarskih sektorjih, ki so ali bodo podvrženi prestrukturiranju.

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, ki jih MŠZŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog 
na področju izobraževanja in usposabljanja.

Aktivnost se navezuje na temeljni kazalnik (benchmark) Evropske komisije ob povečanju udeležbe odraslih v 
aktivnostih vseživljenskega učenja (Lisabonsi cilj -15 % aktivnega prebivalstva).

Na razpis je bilo prijavljenih čez 100 projektov od tega je bilo 20 projektov v podporo zaposlovanju in 
izobraževanju.
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3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razširitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999.

4. Planirani indikatorji

Povečanje udeležbe v izobraževanju odraslih za 95 %.
Udeležba odraslih v usposabljanju na področju informacijske tehnologije za 100 %.

4435 - Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje odraslih za 
zmanjSanje izobraževalnega primanjkljaja

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti, ki jih določa že proračunska postavka Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: 
izobraževanje odraslih za zmanjšanje izobraževalnega primankljaja, je potrebno lastno sofinanciranje v višini 25 %.

19063301 - Pomoči v osnovnem Šolstvu

/. Opis podprograma

V podprogram Pomoči v osnovnem šolstvu sodi:

regresiranje prehrane učencem,
subvencioniranje šole v naravi, 
zagotavljanje brezplačnih prevozov gojencem zavodov za usposabljanje.

Podprogram zajema postavke, ki pomenijo socialne transfere učencem, s čemer naj bi zagotovili čim bolj izenačene 
pogoje v obveznem osnovnošolskem izobraževanju in vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok s posebnimi 
potrebami.

2. Pravne podlage

ZOFVI (Ur.l. RS, štev. 55/03 - uradno prečiščeno besedilo in Ur.L RS, štev. 79/03),
- ZUOPP (Ur.l. RS, štev. 54/00).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zagotoviti najmanj en obrok hrane dnevno vsem učencem v osnovni šoli,

omogočiti udeležbo v šoli v naravi vsem učencem osnovne šole,
Zagotoviti možnost brezplačnega prevoza učencem, ki bivajo v zavodih in predšolskim otokom s posebnimi 
potrebami, ki se dnevno vozijo v zavod.

1527 - Regresirana prehrana učencev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za:

regresirano prehrano učencem osnovnih šol, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin, 
sredstva za brezplačno prehrano učencem 1. razreda 9.1etne OŠ, katerih starši prejemajo denarni dodatek po 
predpisih o socialnem varstvu.

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

Dnevna subvencija za malico za učenca, ki je upravičen do subvencije, za socialno ogrožene učence 1.razreda 9. 
letne OŠ, je prehrana brezplačna.

Število upravičencev se bistveno ne bo povečalo.

3. Planirani indikatorji

Sredstva za regresirano prehrano bo MŠZŠ zagotavljalo za cca 42000 učencev (23 %).

4394 - Regresiranje prevozov gojencev v zavodih za usposabljanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovitev enakih pogojev brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja učencem, ki ne morejo 
obiskovati osnovne šole v svojem kraju in bivajo v času pouka v domu za učence ali zavodu.
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- Omogočiti predšolskim otrokom s posebnimi potrebami pravico do brezplačnega dnevnega prevoza od 
prebivališča do kraja, kjer deluje zavod namesto namestitve v zavod oziroma rejniško družino.

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

Število učencev, ki bivajo v domovih in se ob pouka prostih dnevih vračajo domov.
- Število predšolskih otrok, ki imajo ustrezno odločbo o usmeritvi.

Učencem se povrne polna cena prevoza.

3. Planirani indikatorji

Regresiranje prevoza za:
670 učencev OŠ,
30 predšolskih otrok.

4395 - Regresiranje prevozov učencem zaradi nevarnih zveri

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za prevoze učencev v šolo na poteh, ki so nevarne zaradi prisotnosti velikih zveri (ZOFVI - 
UL RS, št. 64/01) in ne sodijo med poti, kijih na podlagi 56.člena ZOŠ (UL RS, št. 59/01) - nad 4km - financira 
lokalna skupnost.

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

Do sredstev za plačilo prevozov so upravičene lokalne skupnosti, ki ležijo na osrednjem območju življenskega 
prostora ijavega medveda, določenem s strategijo upravljanja z tjavim medvedom, ki jo je sprejela Vlada RS.

Upravičenost do financiranja prevozov učencev se ugotavlja na osnovi mnenja Zavoda RS za gozdove.

3. Planirani indikatorji

Do financiranja je glede na izhodišča upravičenih v 17 - tih lokalnih skupnostih cca. 1.600 učencev;

S financiranjem prevozov učencev, ki so ogroženi glede na gibanje in življenski prostor rjavega medveda, se 
zagotavlja njihova varnost.

7909 - Subvencije za šolo v naravi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg sofinanciranja programa šole v naravi, ki sodi v razširjeni program OŠ, se zagotavljajo sredstva za 
subvencioniranje plačila šole v naravi za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka.

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

Zagotoviti vsem učencem osnovne šole udeležbo v programu šole v naravi in s tem zagotoviti čim bolj izenačene 
pogoje vsem učencem

3. Planirani indikatorji

V letu 2005 bo do subvencije za šolo v naravi upravičenih približno 25% učencev v generaciji.

19063302 - Pomoči v srednjem šolstvu

1. Opis podprograma

Podprogram zajema postavke, ki pomenijo socialne transfere dijakom srednjih šol, s katerimi želi država zagotoviti 
čim bolj izenačene pogoje za izobraževanje vseh v srednjih šolah. V ta sklop štejemo subvencioniranje nastanitve in 
vzgojno dejavnost za dijake v dijaških domovih, regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja do šole in nazaj ter 
regresiranje dijaške prehrane (malice) za dijake iz socialno šibkejših družin.

2. Pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 
108/02, 14/03,34/03, 55/03 IN 79/03),
Zakon o usmeijanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/2000), 
Pravilnik o postopku usmeijanja otrok s posebnimi potrebami (Ur. 1. RS, št. 54/03), 
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za 
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. 1. RS, št 
54/03),
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- Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol (Ur. 1. RS, št. 
78/03 in 83/03).

2391 - Investicije v dijaške domove

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Adaptacije in rekonstrukcije stavb dijaških domov.

6673 - Dejavnost dijaških domov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 22 samostojnih dijaških domovih in 16 dijaških domovih, ki delujejo v sklopu srednjih šol in 3 zasebnih zavodih, 
je vključenih okrog 7500 dijakov v 280 vzgojnih skupinah, država pa zanje prispeva sredstva, ki krijejo stroške 
nastanitve in stroške osebja, ki je vezano na vzgojno dejavnost v domovih ter na nastanitveni del. Dejavnost se 
financira v skladu s standardi in normativi za dejavnost dijaških domov, ki imajo svojo podlago v Zakonu o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na podatkih o številu dijaških domov (22+16+3), številu vzgojnih skupin 
(280) in številu dijakov v dijaških domovih (7500).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Najnujnejša investicijsko-vzdrževalna dela na objektih dojaških domov po prioriteti evidentiranih potreb

4488 - Dijaški domovi - računalniško opismenjevanje in informatika

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Računalniško opismenjevanje in informatika: Sredstva na tej postavki bodo namenjena nadaljnjemu opremljanju 
vzgojno-izobraževalnih zavodov.

8638 - Regresirana prehrana dijakov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za regresirano prehrano okrog 25% dijakom srednjih šol, ki 
izvirajo iz manj premožnih družin. Pri tem je kot dnevni strošek za malico vkalkuliranih cca 130 SIT na 
upravičenega dijaka, ob upoštevanju ustreznega števila dni šolskega koledatja.

7050 - Regresiranje prevozov dijakom

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tistim dijakom, ki ne stanujejo v kraju šolanja in ne bivajo v dijaških domovih, država subvencionira od 7% do 70% 
cene mesečne vozovnice za prevoz v šolo in nazaj, v odvisnosti od dohodkov v gospodinjstvu in oddaljenosti 
bivališča dijaka od kraja šolanja, z namenom nekoliko znižati stroške, kijih imajo dijaki s prevozi.

4539 - Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - RO v dijaških domovih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje regionalnih projektov, ki v okviru katerih, bo zagotavljena varna širokopasovna povezava v internet 
za raziskovalno, izobraževalno in inovativno okolje v dijaških domovih.

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

Uporaba IKT pri vzgojno-izobraževalnemu in raziskovalnemu delu.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razširitev možnosti priklopa dijaških domov z varnimi širokopasovnimi povezavami v internet (v raziskovalna in 
izobraževalna omrežja). Lokalne skupnosti v posameznih regijah bodo zagotovili sofinanciranje vame 
širokopasovne povezave za dijaške domove.

4. Planirani indikatorji

Glede na predvideno medresorsko zasnovo projektov, bodo indikatoiji skupni za celomi medresorski projekt.
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4538 - Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - RO v dijaških domovih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - RO v dijaških domovih 
je potrebno sofinanciranje v višini 25%.

19063303 - Študijske pomoči

1. Opis podprograma

Podprogram zajema postavke, ki pomenijo socialne transfere študentom, ki so vključeni v terciarno izobraževanje, s 
čimer naj bi zagotovili čim bolj izenačene pogoje za izobraževanje v višjem in visokem šolstvu. V ta podprogram 
štejemo nastanitvene dejavnosti študentov v Študentskih domovih, v dijaških domovih in pri zasebnikih, vključno z 
investiranjem v vzdrževanje in novogradnjo objektov študentskega standarda ter regresiranje prevozov študentov iz 
kraja bivanja do visokošolske institucije.

2. Pravne podlage

Zakon o visokem šolstvu (Ur. 1. RS, št 67/93,99/99 in 64/2001),
Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. 1. RS, št 22/2001), 
Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 1. 12/96,23/96, 64/01, 108/02), 
Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči (Ur. 1.75/94,53/96,94/2000), 
meddržavni sporazumi in programi,
Resolucija DZ o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami 
državnih in drugih dejavnikov RS.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Sredstva so namenjena za socialne transfere študentom, ki so vključeni v terciarno izobraževanje. Z namenom 
omogočiti študij socialno šibkim študentom, izvaja ministrstvo program pomoči na naslednjih področjih:

regresiranje nastanitvene dejavnosti študentov v študentskih domovih, v dijaških domovih in pri zasebnikih, 
vključno z investiranjem v vzdrževanje in novogradnjo objektov študentskega standarda, 
regresiranje prevozov študentov iz kraja bivanja do visokošolske institucije, 
štipendiranje študentov - zamejskih Slovencev, gostujočih študentov in profesorjev ter tujih študentov in 
profesorjev, 
Štipendiranje za pedagoške poklice.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Subvencioniranje bivanja študentov in investiranje v študentske domove: Osnovni cilj je izboljšanje prostorskih 
razmer, tako da se bo postopoma zmanjšalo neskladje med številom študentov in zmogljivostmi v javnih študentskih 
domovih in zagotavljanje sredstev za subvencije bivanja v študentskih domovih za vse Študente, ki bivajo v javnih 
študentskih domovih, dijaških domovih, zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih. Ministrstvo subvencionira 
najmanj 20 % povprečne cene bivanja.

Regresiranje prevozov študentov: študentom, ki se ne šolajo v kraju bivanja, država zagotavlja 17% regresiranje 
cene mesečne vozovnice za prevoz od doma do mesta šolanja in nazaj, da bi bili s tem prevozni stroški nižji.

Štipendije za pedagoške poklice: S sistemom štipendiranja študentov za pedagoške poklice, s posebnim poudarkom 
na deficitarnih smereh, ministrstvo načrtno prispeva k izboljšanju izobrazbene strukture strokovnih delavcev v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah in zagotavljanju zadostnega števila strokovnih delavcev za izvajanje prenovljenih 
programov vzgoje in izobraževanja, zlasti devetletne osnovne šole. Ob tem pa s štipendiranjem na podlagi 
meddržavnih sporazumov želi spodbuditi pretok znanj. S štipendiranjem študentov, potomcev izseljencev in 
zamejcev uresničujemo ustavne določbe in resolucijo o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah. 
Predvidoma bo v letu 2003 štipendiranih povprečno letno 1099 študentov; poleg tega še približno 130 zamejskih 
Slovencev in potomcev slovenskih izseljencev, v Programu Fulbright do 10 ameriških gostujočih študentov in 
profesorjev, za program recipročnih obveznosti in program CEEPUS pa je namenjeno približno 500 mesečnih 
štipendij, kijih bo izkoristilo od 200 - 250 tujih študentov in profesorjev.

Investicije v študentske domove: Študentski domovi Ljubljana, Študentski domovi Maribor in ostali študentski 
domovi.
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6322 - Investicije v študentske domove ...............

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V obdobju od leta 2003 do vključno leta 2008 načrtujemo prenovo študentskih bivalnih zmogljivosti v Republiki 
Sloveniji v okviru katere bo zgrajenih 2260 dodatnih ležišč. Predvsem v Ljubljani in Mariboru pa želimo pridobiti 
še 1500 ležišč z oddajo koncesij.

1528 - Regresiranje prevozov študentom

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regresiranje prevozov študentov: študentom, ki se ne šolajo v kraju bivanja, država zagotavlja 17 odstotkov 
regresiranja cene mesečne vozovnice za prevoz od doma do mesta šolanja in nazaj, da bi bili s tem prevozni stroški 
nižji.

5491 - Štipendije za pedagoške poklice

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sistemom štipendiranja študentov za pedagoške poklice, s posebnim poudarkom na deficitarnih smereh, 
ministrstvo načrtno prispeva k izboljšanju izobrazbene strukture strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah in zagotavljanju zadostnega števila strokovnih delavcev za izvajanje prenovljenih programov vzgoje in 
izobraževanja, zlasti devetletne osnovne šole. Ob tem želi s štipendiranjem na podlagi meddržavnih sporazumov 
spodbuditi pretok znanj. S štipendiranjem študentov, potomcev izseljencev in zamejcev, uresničujemo ustavne 
določbe in resolucijo o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah.

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

Povprečno 700 štipendiranih študentov za pedagoške poklice mesečno.

3. Planirani indikatorji

Delež strokovnih delavcev, ki ne izpolnjujejo predpisane pogoje glede zahtevane izobrazbe.

7096 - Študentski domovi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni cilj je izboljšanje prostorskih razmer, tako da se bo postopoma zmanjšalo neskladje med številom študentov 
in zmogljivostmi v javnih študentskih domovih in zagotavljanje sredstev za subvencije bivanja v študentskih 
domovih za vse študente, ki bivajo v javnih študentskih domovih, dijaških domovih, zasebnih študentskih domovih 
in pri zasebnikih.

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

Indikatoiji: predvideno število ležišč v letu 2005, povprečna cena bivanja v študijskem letu 2002/2003.

Ministrstvo subvencionira najmanj 20 % povprečne cene bivanja.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Namen in cilj: Najnujnejša investicijsko-vzdrževalna dela na objektih študentskih domov po prioritetah 
evidentiranih potreb.

4. Planirani indikatorji

Število ležišč, število zasedenih ležišč, število študentov, ki so ostali na čakalni listi, število novih kapacitet

4491 - Študentski domovi - računalniško opismenjevanje in informatika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Računalniško opismenjevanje in informatika: Sredstva na tej postavki bodo namenjena nadaljnjemu opremljanju 
vzgojno-izobraževalnih zavodov.

4543 - Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - RO v študentskih domovih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje regionalnih projektov, ki v okviru katerih, bo zagotavljena vama Širokopasovna povezava v internet 
za raziskovalno, izobraževalno in inovativno okolje v študentskih domovih.
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2. Izhodišča m kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Uporaba IKT pri vzgojno-izobraževalnemu in raziskovalnemu delu.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Razširitev možnosti priklopa študentskih domov z varnimi širokopasovnimi povezavami v internet (v raziskovalna 
in izobraževalna omrežja). Lokalne skupnosti v posameznih regijah bodo zagotovili sofinanciranje vame 
širokopasovne povezave za študentske domove.

4. Planirani indikatorji

Glede na predvideno medresorsko zasnovo projektov, bodo indikatorji skupni za celotni medresorski projekt.

4541 - Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - RO v študentskih domovih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - RO v študentskih 
domovih je potrebno sofinanciranje v višini 25%.

03033301 - Razvojna in humanitarna pomoč

1. Opis podprograma

Delo v medresorski delovni skupini, spodbujanje sodelovanja med mladinskimi strukturami na območju 
jugovzhodne Evrope, sofinanciranje mednarodnih aktivnosti na področju JVE in negovanje dvostranskih odnosov z 
državami s področja JVE.

2. Pravne podlage

Navedba zakonskih podlag:

Splošna:

- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št 79/99,124/00,79/01,30/02);
Zakon o izvrševanju proračuna (Ur.l. RS, št. 103/01,64/02);
Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št 39/00,102/00); 
Pravilnik o izvrševanju proračuna (Ur.L RS, št 66/01).

Posebna:

Zakon o zunanjih zadevah (Ur.l. RS, št. 13/91);
Strategija slovenske zunanje politike;
Sklep Vlade RS o ustanovitvi medresorske komisije za Pakt Stabilnosti.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji:

Slovenija ima zaradi svojega geostrateškega in političnega položaja ter precejšnjih izkušenj na področju 
mednarodnega mladinskega dela priložnost, da v prihodnjih letih postane tvorec dogajanj v okviru Pakta stabilnosti 
za JVE, na področju mladine.

Aktivnosti:

Sodelovanje Urada RS za mladino v medresorski delovni skupini.

Mednarodne aktivnosti na področju JVE. Urad RS za mladino bo sam, oziroma s pomočjo zunanjih izvajalcev 
izvajal aktivnosti informiranja, izobraževanja, usposabljanja in poglabljanja sodelovanja. V letu 2005 načrtujemo 
izvedbo mednarodnih seminaijev za iskanje partnerjev in gostovanja strokovnjakov z mladinskega področja iz in v 
državah JVE.

Bilateralna srečanja z državami iz prostora JVE.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Čim večje število prijavljenih in izvedenih projektov sodelovanja z mladinskimi strukturami iz držav JVE, 
kvaliteta teh projektov ter izkoristek razpisnih sredstev - najmanj 6 manjših oziroma trije večji projekti; 
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uspešnost uveljavitve Resouce centra, za JVE, kot povezovalnega dejavnika za sodelovanje v programih 
skupnosti na področju JVE - koordiniranje udeležencev v akcijah programa Mladina na tem področju, 
število in kvaliteta dvo in večstranskih aktivnosti ter njihovi učinki (sporazumi, dogovori o sodelovanju) 
med predstavniki urada in vladnimi mladinskimi strukturami iz držav JVE - najmanj tri mednarodne 
aktivnosti, vsaj dva podpisana sporazuma o sodelovanju.

2427 - Pakt stabilnosti za JV Evropo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevanje dejavnosti v okviru te proračunske postavke, ki bodo zajemale sodelovanje v medresorski delovni 
skupini, katere član je tudi Urad RS za mladino, spodbujanje sodelovanja med vladnimi in nevladnimi mladinskimi 
strukturami na območju jugovzhodne Evrope ter sofinanciranje mednarodnih aktivnosti na področju JVE.

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

Preko javnega razpisa namenjenega sofinanciranju mladinskih programov in projektov bo urad podpiral mednarodne 
aktivnosti nevladnih organizacij, ki bodo potekale v sodelovanju s predstavniki mladinskih struktur iz držav JVE. 
Uveljavitev Resource centra za JVE kot mednarodne inštitucije na področju mladinskega dela za sodelovanje z 
državami jugovzhodne Evrope, sofinanciranje njegove dejavnosti skupaj z Evropsko komisijo.

Del sredstev na postavki je namenjen udeležbi na mednarodnih aktivnostih na področju JVE.

3. Planirani indikatorji

Planirani indikatoiji so:

število prijavljenih in izvedenih projektov sodelovanja z mladinskimi strukturami iz držav JVE, kvaliteta 
teh projektov ter izkoristek sredstev - najmanj 6 manjših oziroma trije večji projekti,
uspešnost uveljavitve Resouce centra za JVE, kot povezovalnega dejavnika za sodelovanje v programih 
skupnosti na področju JVE - koordiniranje udeležencev v akcijah programa Mladina na tem področju, 
število in kvaliteta dvo in večstranskih aktivnosti ter njihovi učinki (sporazumi, dogovori o sodelovanju) 
med predstavniki urada in vladnimi mladinskim strukturami iz držav JVE - najmanj tri mednarodne 
aktivnosti, vsaj dva podpisana sporazuma o sodelovanju.

18053301 - Urejanje sistema dejavnosti za mladino

1. Opis podprograma

Urad RS za mladino izvaja ukrepe s področja neformalnega izobraževanja, prostega časa mladih ter otrok, omogoča 
participacijo mladih v družbenih procesih, sodeluje pri aktiviranju in informiranju neorganizirane mladine, omogoča 
pospeševanje mobilnosti mladih; omogoča pospeševanje informiranja in svetovanja za mladino in otroke; omogoča 
pospeševanje mednarodnega sodelovanja mladih preko mladinskih organizaciji; sodeluje pri spodbujanju interesnih 
dejavnostih in oblikovanju pogojev za vključevanje mladih v družbene procese ter zagotavlja druge ugodnosti za 
mladino in otroke.

2. Pravne podlage

Zakon o mladinskih svetih (Ur. 1. RS, št 70/00);
Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov (Ur. 1. RS, št 60/01);
Zakon o državni upravi (Ur.l. RS, št 52/02);
Zakon o upravi (Ur.l. RS, št 67/94,20/95,29/95 in 80/99) v skladu z določbo 6. odstavka 76. člena Zakona 
o državni upravi;
Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št 79/99,124/00,79/01,30/02);
Zakon o izvrševanju proračuna (Ur.l. RS, št. 103/01,64/02);
Pravilnik o izvrševanju proračuna (Ur.L RS, št 66/01);
Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 39/00,102/00);
Pravilnik MŠZŠ o oddaji in evidenci javnih naročil male vrednosti (št 011-138/01);
Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št 80/99,70/00,52/02);
Zakon o upravnem sporu (Ur.l. RS, št 50/97,65/97, 70/00);
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. 1. RS, št. 56/02);
Uredba o organih v sest, ministrstev (Ur. L RS št. 58/03);
Pravilnik o pogojih, postopku izbora in financiranju projektnega dela ter o sodelovanju zunanjih sodelavcev 
v strokovnih telesih MŠZŠ (št 5/01, z dne 13.03.2001).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Sodelovanje s pristojnimi ministrstvi in Mladinskim svetom Slovenije pri medresorskem usklajevanju na področjih, 
ki se tičejo mladih in otrok.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Letni izvedbeni cilji in splošni opis:

Sredstva so namenjena kritju stroškov delovanje urada ter strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih.

Urad na podlagi zakona sofinancira dejavnost Mladinskega sveta Slovenije.

3099 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2005 Urad RS za mladino planira zaposlitev pripravnice-štipendistke, ki se ji s septembrom 2005 izteče 
pogodba o štipendiranju.

3423 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so namenjeni izključno za osnovno delovanje urada in zaposlenih urada (pisarniški material, 
reprezentanca, čiščenje, obratovalni stroški, študentsko delo, kurirske službe, izobraževanje zaposlenih.

2243 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

N letu 2005 Urad RS za mladino planira nakup naslednjih osnovnih sredstev: TV sprejemnik, dodamo pohištvo in 
oprema, dodatna oprema za sejemske prireditve, fotokopirni stroj.

8654 - Mladinski svet Slovenije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje delovanja Mladinskega sveta Slovenije, kot krovne mladinske organizacije v Sloveniji. Dejavnost 
MSS zajema:

spodbujanje razvoja mladinske politike in mladinskega dela v Sloveniji, v skladu z usmeritvami nacionalne 
mladinske politike,

- razvijanje političnega delovanja mladih v Sloveniji in mednarodnem okviru, s prevzemanjem vloge 
predstavniškega telesa mladih v sodelovanju z nacionalnimi in lokalnimi oblastmi pri oblikovanju 
mladinske politike in urejanju mladinskih vprašanj,
nadaljevanje tradicionalne vloge MSS v evropskih in svetovnih mladinskih reprezentativnih in 
koordinativnih telesih, 
sprejemanje novih članic v MSS, koordiniranje njihovega delovanja in opravljanje servisne vloge za mlade, 
spodbujanje ustanavljanja in delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti, 
delovanje na zastavljenih projektnih področjih informiranja, participacije, izobraževanja in usposabljanja, 
mladinskih struktur, mednarodnega sodelovanja in socialnih zadev mladih.

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

Mladinski svet Slovenije ima svojo podlago v Zakonu o mladinskih svetih in predstavlja krovno mladinsko 
organizacijo, kakršne poznajo tudi druge evropske države. Razmeije do urada RS za mladino je definirano v 
medsebojni pogodbi, le-to MSS in urad skleneta na podlagi predloženega in potrjenega vsebinskega in finančnega 
načrta delovanja v obdobju.

3. Planirani indikatorji

Pokazatelj delovanja MSS so:

- redna vsebinska in finančna poročila, ki jih MSS posreduje uradu po dogovorjeni (dvo-tri mesečni) 
periodiki, s katerimi se preverja izvrševanje vsebinskega in finančnega načrta,
delovanje Mešane komisije za mladinska vprašanja, na katerih se srečujejo predstavniki urada in MSS, 
skupna udeležba na domačih in mednarodnih aktivnostih, število aktivnosti - najmanj 5, v organizaciji ali z 
aktivno udeležbo MSS, 
informativna gradiva (mesečnik “Informator MSS” - izdaja 12-ih številk).
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18053303 - Programi za mladino............... .................. -

1. Opis podprograma

Temeljna usmeritev programov za mladino je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko v Sloveniji, ki bo 
omogočala participacijo mladih in sodelovanje v političnem, socialnem, gospodarskem in kulturnem razvoju 
skupnosti. Program teži k uresničitvi štirih temeljnih namenov:

okrepiti in razširiti vrednote demokracije med mladimi,
spodbujati osebno avtonomijo mladih in njihovo socialno integracijo, 
povečati participacijo mladih v družbi,
spodbujati sodelovanje med mladimi na lokalni, regijski, državni in mednarodni ravni.

Pomemben del aktivnosti mladinskih organizacij se odvija v večstranskih oblikah sodelovanja, pri katerih izstopa 
predvsem Svet Evrope, na regionalni ravni pa predvsem DS Alpe - Jadran in Jugovzhodna Evropa (Pakt stabilnosti). 
Na vladni ravni je razvoj mednarodnega sodelovanja na področju mladine sledil razvoju sodelovanja z drugimi 
državami na področju izobraževanja, kulture in znanosti v smislu izmenjave informacij in izkušenj, koristnih 
predvsem za dograjevanje mladinske politike in dela z mladimi v Sloveniji. Poudarek je bil dan razvoju 
uravnoteženih dvostranskih stikov tako z zahodnoevropskimi državami kot državami v tranziciji. Urad je začel 
aktivnosti na področju sodelovanja z državami bivše Jugoslavije in intenzivneje sodeluje z državami članicami EU.

2. Pravne podlage

Program Mladina (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 3/00 Pridružitvenega sveta Slovenija-EU o sprejemu 
določil in pogojev za sodelovanje Slovenije v programu Mladina),

- Sodelovanje Republike Slovenije v Centru Sever-Jug (Sklepu Vlade Republike Slovenije, številka 900 - 
05/96 - 40/1 - 8, dne 24. oktobra 1996),
Bilateralnih programov v okviru meddržavnih sporazumov, programov sodelovanja in protokolov, ki jih je 
podpisala Republika Slovenija in vključujejo mladino,
Zakon o mladinskih svetih (Uradni list RS, št 70/00) in Pravilnikom o registraciji in vodenju registra 
mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01), kije stopil v veljavo 20. 08.2001.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Izvajanje dejavnosti iz področja socialne politike, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih 
dejavnosti organizirane in neorganizirane mladine, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega 
sodelovanja mladine in otrok;
Omogočanje sodelovanja predstavnikov mladine in otrok pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki 
vplivajo na življenje mladine in otrok;
Sodelovanje s pristojnimi ministrstvi pri medresorskem usklajevanju predlogov zakonskih rešitev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Lemi izvedbeni cilji in splošni opis:

Sofinanciranje organizaciji, ki se ukvatjajo z mladinskim delom. V letu 2005 želimo dvigniti delež 
sofinanciranja dvigniti iz 7 % na 11 %;
Priprava strategije in oblikovanje vsebinskega in pravno - formalnega koncepta Mladinskih centrov. 
Strategija bo ravno tako predvidela konceptualno rešitev organizacijske in programsko-vsebinske strukture 
mladinskih centrov;
Sodelovanje na mednarodnem področju v okviru Alpe Jadran (dva sestanka, izdaja zbornika), JV Evropa 
(trije seminarji), bilateralnih programov v okviru meddržavnih sporazumov (srednjeročni plan),, center 
Sever Jug;
Sofinanciranje dejavnosti nacionalne agencije, ki izvaja program EU z imenom Mladina;
Nadaljevanje sofinanciranje delovanja informiranja in svetovanja. Strokovno usposabljanje in izobraževanje 
predstavnikov mladinskih organizacij.

Posebni projekti:

Akcija vsi drugačni vsi enakopravni (vzpodbujanje strpnosti, spoštovanje človekovih pravic in 
drugačnosti...);
V okviru akcije bomo nadaljevali s podporo (sofinanciranjem) nekaterim najodmevnejšim akcijam 
nevladnih organizacij, se osredotočili na vzpodbujanje tovrstnih dejavnosti v šolah;
V okviru projekta Ti Povej bomo mladim, zato da bodo lažje izpeljali svoje projekte in tako vplivali na 
družbo, ponudili spodbudo, izobraževanje, finančno pomoč, individualno strokovno svetovanje in 
promocijo ideje. Poleg usmeijanja in osnovnih informacij o projektu se lahko prijavijo tudi za individualen 
pogovor s strokovnjakom.
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9134 - Informiranje in svetovanje za mlade

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V minulih letih je Urad sistematično vzpodbujal razvoj ter izvajanje informiranja in svetovanja za mlade, ki 
predstavlja enega od pomembnih mehanizmov za zvišanje ter spodbujanje družbene participacije mladih, njihove 
socialne integracije, osebnostnega razvoja in avtonomije.

V letu 2005 je potrebno vzpostaviti vsebinsko in tudi finančno sodelovanje drugih ministrstev in s tem do celostnega 
ter interaktivnega delovanje na področju informiranja in svetovanja za mlade v nasprotnem se ta dejavnost v 
Sloveniji, ne bo razvijala v skladu s priporočili EU.

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

število info centrov/točk,
število obiskovalcev info centrov,
obseg dejavnosti info centrov,

- obseg izobraževanj za informatorje,
obseg mednarodnega sodelovanja (ERYICA, EURODESK),

- število svetovanj,
število obiskovalcev na spletni strani nacionalnega mladinsko informativnega središča (Zavod MISSS).

9133 - Mednarodna dejavnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S to postavko Urad zagotavlja izvajanje meddržavnih, vladnih, medministrskih in sektorskih sporazumov, 
protokolov, in programov sodelovanja mednarodnega značaja, ki omogočajo participacijo in aktivno sodelovanje 
mladinskih struktur na mednarodnem nivoju.

Urad RS za mladino skrbi za mednarodno vključevanje mladinskega sektoija tako na vladnem, neposredno, kot na 
nevladnem nivoju, posredno, preko sofinanciranja koordinacije in projektov nevladnega sektoija s pomočjo javnega 
razpisa.

Sredstva iz tega naslova so namenjena članstvu in udeležbi v prioritetnih multilateralah kot so:

Evropska skupnost, SEktor za kulturo in izobraževanje, Enota Mladina,
Svet Evrope, Direktorat za mladino in šport,
Srednjeevropska pobuda, Delovna skupina za mladinske zadeve,
Evropsko medregijsko sodelovanje "Europlatforma"

JVZ Evropa,

Euromed (EU-Mediteran), .
Quadrilaterala (Slovenija, Madžarska, Italija, Hrvaška), 
Center Sever - jug in bilateralam.

Predsedovanje Delovni skupini za mladino v DS Alpe - Jadran in sodelovanje v DS Alpe Jadran na področju kulture 
in družbe.

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

Mednarodno sodelovanje na vladnem nivoju: plačilo članarin, izmenjava delegacij, udeležba na simpozijih, 
seminarjih, konferencah, študijskih obiskih ter članstvo v multilateralah.

Center Sever - jug:

letni posvet na aktualno temo po priporočilu Centra Sever - jug.

Alpe Jadran:

organizacija dveh sestankov delovne skupine za mladino,
udeležba na 2 sestankih letno - III. Komisija,
udeležba na 2 sestankih letno - DS za šolo in šolski šport, 
število projektov pri organizaciji katerih sodeluje urad.

9132 - Mladinska prenočišča

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Število pridobljenih sredstev, možnosti naložb in porast aktivnosti na tem področju. Vzpostavitev 8 regionalnih 
središč.
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2. Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

• vpis prenočišč v zemljiško knjigo po lastniških deležih, kot last Republike Slovenije; 
nadaljnja vlaganja v že obstoječe objekte za investicijska vzdrževanja;
delovanje medresorske skupine za organizacijske strukture in spodbujanje razvoja mladinskega turizma ter 
medresorskega usklajevanja.

9131 - Mladinske raziskave, publikacije, prireditve

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Študije, ki smo jih financirali in publicirali do sedaj, so se pokazale kot pomembna podlaga za poznavanje razmer 
med mladino v Sloveniji ter pri načrtovanju ukrepov in dejavnosti za izboljšanje le teh. Prav tako pomenijo 
pomembno referenco v mednarodnem prostoru in pri različnih primerjavah - še posebej zato, ker je z omenjenimi 
študijami Slovenija postala ena vodilnih evropskih držav na tem področju.

Sredstva na postavki so namenjena tudi prireditvam in publikacijam, ki omogočajo sodelovanje Urada na sejemskih 
prireditvah na katerih je glavna vsebina povezana z mladino in otroci, tiskanju osnovnega informativnega gradiva o 
delu urada ter vzdrževanje spletne strani za potrebe urada in potrebe servisnih organizaciji urada.

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

število (N) raziskovalne populacije,
obseg raziskovalnega področja,

- izdaja knjige (naklada),
- predstavitev Urada RS za mladino in drugih pomembnejših mladinskih organizacij na pomembnejših 

prireditvah,
število udeležencev na posamezni prireditvi, 
obseg razdeljenega gradiva, 
število obiskovalcev spletne strani.

6234 - Mladinski centri

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urad RS za mladino vzpodbuja nastajanje mladinskih centrov v okoljih, kjer teh še ni, predvsem pa nudi podporo 
obstoječim mladinskim centrom v lokalnih skupnostih tako, da v skladu z zakonskimi in varnostnimi standardi 
sofinancira redno dejavnost centrov in najnujnejše zagonske stroške povezane s tem.

V svoje programe mladinski centri ne vključujejo le organizirane mladine, temveč vzpodbujajo in motivirajo širše 
družbeno okolje za mladinsko delo ter posledično ustvarjajo pogoje za vključenost neorganizirane in depriviligirane 
mladine.

Postavka MC se prilagaja dopolnjenemu konceptu razvoja, ki strateško razvršča mladinske centre v tri sklope:

- v »federacijo« mladinskih centrov, člana mednarodne mreže centrov pri Svetu Evrope,
v regionalne mladinske centre, koordinacijo MC v RS,
v mladinske hiše; lokalne mladinske centre (pilotai projekt MC 2).

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

N zadnjih letih se je število mladinskih centrov, ki so se prijavljali na javni razpis izjemno povečalo. Čeprav je v 
zadnjih letih delež sofinanciranja v trendu rasti, še ni dosežen spodnji prag, zato si bo Urad prizadeval zagotoviti 
večji delež sofinanciranja letnih programov mladinskih centrov v letu 2005.

3. Planirani indikatorji

V letu 2005 ne predvidevamo nadaljnega povečanja števila mladinskih centrov, v skladu z novo strategijo razvoja 
(Koncept 2004) pa planiramo notranje prestrukturiranje statusa mladinskih centrov in sicer tiste z mednarodnim, 
regijskim in lokalnim značajem.

Strategija se bo usmerila k utijevanju partnerstva z mednarodnimi in regionalimi centri in k izvajanju skupnih 
projektov oz. programov, kar bo mogoče uresničiti le višjim deležem sofinanciranja. V letu 2005 bo prenovljenemu 
konceptu MC sledila oblika in vsebina javnega, predvidoma dvoletnega, razpisa z odgovarjajočimi pogoji in 
kriteriji.

Planiramo 4 mednarodne, 8 do 12 pokrajinskih in 30 lokalnih mladinskih centrov, pri čemer naj bi zagotovili vsaj 
200.000 SIT mesečno za centre, ki pokrivajo dve ali več občin in vsaj 100.000 SIT mesečno za posamezni, lokalni 
mladinski center/hišo.
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2221 - Program Mladina

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dejavnosti nacionalne agencije, ki izvaja program EU pod naslovom Mladina. Republika Slovenija se 
je zavezala k sodelovanju v programu, ki je začel teči leta 2000 in bo trajal do leta 2006. Program Mladina je 
temeljni program, ki ga države EU (in pridružene članice) izvajajo na področju mednarodnega mladinskega dela in 
mladinske prostovoljne službe, tako po številu mladih udeležencev kot po višini sredstev, ki so namenjena za 
izvajanje programa.

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

Za sodelovanje v programu je država dolžna zagotoviti 50 % sredstev za delovanje nacionalne agencije, ki izvaja 
program Mladina. Nacionalna agencija izdela za posamezno (letno ali dvoletno) obdobje vsebinski in finančni načrt, 
ki ga potrdita Evropska komisija (ki prispeva preostalih 50 %) in nacionalne oblasti (v tem primeru Urad RS za 
mladino). Na podlagi odobrenega in potrjenega finančnega načrta je med uradom in nacionalno agencijo sklenjena 
pogodba o sofinanciranju.

Del sredstev na postavki odpade tudi za kritje stroškov sodelovanja predstavnika urada v programskem odboru 
programa mladina v Bruslju in udeležbo na drugih mednarodnih aktivnostih, povezanih z izvajanjem programa 
Mladina. V proračunskem letu 2005 pričakujemo znatno povečanje tovrstnih aktivnosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Organizacija srečanja predstavnikov nacionalnih agencij in vladnih predstavnikov, aktivnih na področju mladine, ob 
zaključku pridružitvenega procesa in vstopom v polnopravno članstvo v EU. Namen srečanja je zagotoviti pozicijo 
naše države kot pomembnega dejavniki med novopridruženimi članicami ter poudariti aktivno vlogo, ki jo 
Republika Slovenija igra na območju prihajajočih članic evropske skupnosti.

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji:

preko periodičnih vsebinskih in finančnih poročil spremljanje uresničevanja plana in pogodbenih 
obveznosti nacionalne agencije,
ohranitev števila sprejetih in izvedenih projektov v programu Mladina, povečanje deleža izkoristka sredstev 
na neizkoriščenih akcijah programa na najmanj 90 %, skupno najmanj 95 %,

- skladnost izvajanja programa z nacionalnimi in programskimi prioritetami,
redno evalviranje izvajanja programa med udeleženci, sodelovanje v evalvacijskih aktivnostih Evropske 
komisije,
revizijska poročila Službe za nadzor proračuna, ki revidira poslovanje Nacionalne agencije, 
prevzemanje katere od funkcij v organih skupnosti, povezanih z izvajanjem programa Mladina.

7223 - Programi za mlade

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke se sredstva namenijo za javne razpise za področje mladinskega dela mladinskim organizacijam 
in drugim nevladnim organizacijam, Id delajo z mladimi ter programom in projektom, ki jih izvaja Urad RS za 
mladino sam ali v sodelovanju z drugimi, z namenom izboljšave stanja na področju delovanja mladih, zakonodaje, 
promocije mladinskega dela, izobraževanja ipd.

Sofinanciranja mladim omogočajo pridobivanje neformalnih znanj, izkušenj in sposobnosti ter povečujejo 
vključenost mladih v družbene procese od lokalne do mednarodne ravni; podpori raziskovalnemu in prostovoljnemu 
delu mladih, posebno tistih z manj priložnosti; podpori programov in projektov preventivnega značaja, ki 
zmanjšujejo možnosti negativnih družbenih in siceršnjih vplivov na mlade.Urad strokovno izobražuje in usposablja 
predstavnike mladinskih organizacij oz. mlade in strokovne sodelavce s področja mladinskega dela.

Urad izvaja številne aktivnosti, ki spodbujajo strpnost in osveščajo javnost o spoštovanju človekovih pravic in 
drugačnosti.

Mladinske kartice so edini inštrument na področju mladinske politike, ki zadevajo mlade individualno (mimo 
organizacij) in to ne glede na njihov status, izobrazbo in socialni položaj. Pomembna je tudi mednarodna 
komponenta, zato daje urad prednost karticam, ki so uveljavljene v širšem evropskem prostoru.

Sofinanciranje delovanja lokalnih mladinskih svetov.

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

Sofinanciranje letnih programov in projektov:

število organizacij,
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- število projektov,
število mladih vključenih v projekte,
število izvajalcev,
obseg dejavnosti posameznih organizacij.

Izobraževanje:

število udeležencev na posameznem seminarju ali usposabljanju,
obseg izobraževalnih aktivnosti,
število seminaijev, delavnic.

Vsi drugačni vsi enakopravni; spodbujanje strpnosti:

število šol na katerih se izvajajo delavnice, nastopi,
število mladih, ki se udeležijo delavnic, nastopov,
število nevladnih organizacij, ki jim sofinanciramo projekte, ki se nanašajo na probleme nestrpnosti, 
obseg razdeljenega gradiva,
število izvodov priročnika z delavnicami o medkulturnem učenju, strpnosti,
število projektov,
število udeležencev na mednarodnih taborih s to tematiko.

Mladinske kartice:

število izdanih kartic.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Streetgames:

Osnovni namen projekta, je zbrati izkušnje o uličnih igrah zlasti v tistih okoljih, ki so vzpostavila pozitiven odnos do 
mladih v urbanih naseljih. Namen je omogočiti mladim, da sodelujejo pri prestrukturiranju mestnih zasnov in da se 
skozi »mladinske« oblike izražanja vključujejo v ta okolja. Partnerji v projektu oblikujejo lastno metodologijo in 
način kako bodo projekt izvajali v svojih državah, na skupnem srečanju pa bodo predstavili po dve ulični igri, skozi 
različne oblike predstavitve.

Ti Povej:

S projektom Ti Povej! direktno nagovarjamo mlade med 15 in 30 let in jih s konkretnimi aktivnostmi kot so 
delavnice, natečaji in seminarji opogumljamo, da uresničujejo svoje ideje, tako podjetniške kot neprofitne, ter tako 
prispevajo k boljši kakovosti življenja v naši družbi. Udeležencem aktivnosti Ti Povej! omogočamo uresničevanje 
lastnih idej in s tem priložnosti za samouresničevanje in zaposlovanje.

4. Planirani indikatorji

uspešnost izvedbe predmetnega javnega razpisa,
sklenitev pogodb o sofinanciranju, opredelitev pogodbenih obveznosti v skladu s politiko pospeševanja 
mobilnosti mladih,
izvrševanje pogodbenih obveznosti, periodično spremljanje izvajanja dejavnosti preko predloženih 
vsebinskih in finančnih poročil,
število izdanih mladinskih kartic v proračunskem lem.

Streetgames:

število udeležencev,
število izvedenih iger,
uspešnost promocije projekta v Sloveniji in tujini,
vzpostavitev sodelovanja mladih v lokalnem okolju z lokalnimi oblastmi, 
multiplikacija projekta v urbanistične načrte.

Ti povej:

število udeležencev delavnic, seminarjev, natečajev Ti Povej!,
število obiskov spletne strani www.tipovej.org,
število delavnic, seminaijev, svetovanj,
število uspešno realiziranih idej s pomočjo Ti Povej!,
število obiskov pisarne v Ljubljani.
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19013301 - Urejanje izobraževalnega sistema

/. Opis podprograma

Inšpektorat RS za šolstvo in šport izvaja nadzor nad delovanjem šol in vrtcev ter nad izvajanjem javno veljavnih 
vzgojno-izobraževalnih programov pri drugih izvajalcih. Prav tako izvaja nadzor nad delovanjem avto šol ter pri 
izvajalcih letnega programa športa v Republiki Sloveniji; Ta nadzor narekujejo predvsem Zakon o šolski inšpekciji, 
Zakon o varnosti cestnega prometa in Zakon o športu. Inšpektorat izvaja nadzor kot redni, izredni in ponovni nadzor 
ter tako prispeva k uveljavljanju javnega interesa v organizacijah izvajalkah vzgoje, izobraževanja in športa. Posebej 
pomembno je tudi, da skozi ta nadzor inšpektorat uveljavlja spoštovanje pravic in dolžnosti udeležencev in 
strokovnih delavcev v izobraževanju in športu ter še posebej uresničevanje pravic otrok.

2. Pravne podlage

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št 56/02),
Zakon o šolski inšpekciji (Uradni list RS št. 29/96),
Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št 30/98, 33/00,39/00,49/00, 61/00 in 100/00), 
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in podzakonski predpisi s področja športa, 
Področni zakonski in podzakonski predpisi s področja šolstva.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Z Zakonom o šolski inšpekciji so opredeljene oblike nadzora, pri čemer je določeno, daje treba v vsakem vzgojno- 
izobraževalnem zavodu opraviti nadzor najmanj enkrat v 5 letih, medtem ko frekvenco izrednega in ponovnega 
nadzorstva določajo predvsem število pobud za nadzor in ugotovljene potrebe po ponovnem nadzoru. Iz tega sledi, 
da mora inšpektorat opraviti v šolskih organizacijah vsako leto približno 200 rednih nadzorstev ter (glede na 
dosedanje izkušnje) vsaj 300 izrednih nadzorov ter okoli 100 ponovnih nadzorov, na področju športa in avto šol pa 
okoli 150 nadzorstev. Da bi te naloge inšpektorat res lahko uresničil, bi morala biti realizirana kadrovska struktura 
po potrjeni sistemizaciji (22 inšpektoijev), potreboval pa bi tudi ustrezna in zadostna delovna sredstva in drugo 
opremo.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Inšpektorat RS za šolstvo in šport dosega letne plane dela, ki pa so prirejeni na sedanjo kadrovsko zasedbo, zato 
inšpektoratu ne omogoča izvajanje zakonskih nalog niti v najmanjšem zakonsko opredeljenem obsegu.

5998 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navedba dolgoročnih ciljev:

- Da bi se Inšpektorat postopno oblikoval tako, kot mu narekujejo zakonski okviri, bi bilo potrebno zaposliti 
več inšpektoijev. Sedaj je zaposlenih 12 delavcev (od 26 sistemiziranih), od tega jih ima polna pooblastila 
za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva 8, vendar je bil eden izmed njih funkcionar. S sedanjim številom 
zaposlenih lahko letno opravimo tretjino zakonsko predvidenega obsega nadzorstev.
Glede na oblike nadzora poudaijamo, da se bo nadzor v skladu z določilom 11. člena Zakona o šolski 
inšpekciji izvajal le, če bo v celoti realizirana kadrovska struktura po sistemizaciji.

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

Letni izvedbeni cilji in splošni opis:

V letu 2005 bomo brez dodatnih zaposlitev imeli predvidoma še vedno 9 inšpektoijev s pooblastili. Zaradi tega bo 
dejavnost ostala na ravni leta 2004. Učinkovitosti in večje prepoznavnosti na terenu ne bo. Zakonskim določilom o 
frekvenci nadzorov ne bomo zadostili.

Glede na to, da zaradi premajhnega števila inšpektoijev ne moremo realizirati zakonsko določenega števila nadzorov 
vrtcev in šol, smo uvedli več krajših usmeijenih nadzorov, ki lahko vsaj delno odslikajo stanje spoštovanja 
zakonitosti v vrtcih in šolah in na ta način kljub prenizkemu številu inšpektoijev povečajo učinkovitost organa. S 
tem se bo letno pojavilo približno 150 nadzorov po vsej Sloveniji.

3. Planirani indikatorji

optimalna izvedba aktivnosti,
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povečano število nadzorov,
- usmerjeni redni nadzori, 

redni nadzori, 
ponovni nadzori, 
izvedensko delo.

4531 - Materialni Stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o šolski inšpekciji so med drugim opredeljena načela, postopek, 
oblike nadzora, pri čemer je določeno, daje treba v vsakem vzgojno-izobraževalnem zavodu opraviti redni nadzor 
najmanj enkrat v 5 letih. Število izrednih in ponovnih nadzorov je odvisno predvsem od števila pobud za navedene 
nadzore oziroma v primeru ponovnih nadzorov od ugotovljenih potreb. Na podlagi navedenih zakonskih podlag in 
števila organizacij, ki so predmet nadzora, je Inšpektorat dolžan opraviti v obdobju enega leta približno 200 rednih 
nadzorstev. Na podlagi dosedanjih izkušenj pa se opravi v organizacijah, ki izvajajo izobraževalno dejavnost preko 
300 izrednih nadzorov ter okoli 100 ponovnih nadzorov, na področju Športa in avto šol pa okoli 150 nadzorstev.

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

V kolikor bo realiziran plan materialnih stroškov za leto 2004, v lem 2005 ne predvidevamo povečanja znamo večjih 
sredstev, saj ob številu delavcev, ki jih imamo, ne bomo mogli zviševati števila nadzorov niti bolj intenzivirati dela, 
ker bomo z obstoječimi oblikami in metodami dela izčrpali notranje rezerve.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Potencialno odobren finančni načrt materialnih stroškov za leto 2005 za izvedbo nadzornih nalog v vrtcih in šolah, 
avto šolah in v športu ob istem številu delavcev in zaradi tega predvidoma ob istem obsegu dejavnosti bo verjetno 
zadostil potrebam inšpektorata.

4. Planirani indikatorji

optimalna izvedba programa, 
program dela v obsegu iz leta 2004.

2434 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o šolski inšpekciji so med drugim opredeljena načela, postopek, 
oblike nadzora, pri čemer je določeno, da je treba v vsakem vzgojno-izobraževalnem zavodu opraviti redni nadzor 
najmanj enkrat v 5 letih. Števiio izrednih in ponovnih nadzorov je odvisno predvsem od števila pobud za navedene 
nadzore oziroma v primeru ponovnih nadzorov od ugotovljenih potreb. Na podlagi navedenih zakonskih podlag in 
števila organizacij, ki so predmet nazora, je Inšpektorat dolžan opraviti v obdobju enega leta približno 200 rednih 
nadzorstev.

Glede na to, da ni možno zaposliti novih inšpektoijev, je investiranje v novo opremo oziroma njeno posodabljanje 
predvidoma tudi v letu 2005 edini način vsaj za ohranjanje dosedanjega nivoja inšpekcijskega nadzorstva.

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

Glede na oblike nadzora poudarjamo, da se bo nadzor v skladu z določilom 11. člena Zakona o šolski inšpekciji 
izvajal glede na prešibko kadrovsko zasedenost le, če bo opravljen večji vložek v delovne pripomočke in opremo 
tudi v letu 2005.

S tem v zvezi je potrebno v letu 2005 večje investicijsko vlaganje (v potrebno računalniško opremo ter drugo drobno 
opremo), kar nam bo omogočilo ob sicer skromnem številu delavcev povečati delovno učinkovitost (večjo prisotnost 
na terenu) oziroma jo vsaj vzdrževati na dosedanjem nivoju.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru potreb po pripomočkih za uspešno delo na terenu bo potrebno zamenjati vsaj šest prenosnih računalnikov 
in nabaviti prenosne tiskalnike predvsem za inšpektoije za avto šole in za šport (ker v teh zavodih niso primemo 
opremljeni z računalniško opremo oziroma ne skrbijo zadosti za protivirusno zaščito).

4. Planirani indikatorji

optimalna izvedba aktivnosti, 
zamenjava dotrajane računalniške strojne opreme, 
nakup prenosnih tiskalnikov.
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14013301 - Nacionalni meroslovni sistem

1. Opis podprograma

Meroslovni sistem je ključna infrastrukturna tvorba vsake države. Omogočati mora normalno delovanje posameznih 
sektorjev ter enakovredno sodelovanje s tujino. Slovenija je svoj meroslovni sistem začela vzpostavljati šele po 
osamosvojitvi. To v prehodnem obdobju do dokončne vzpostavitve zahteva bistveno večja sredstva, kot če bi šlo 
zgolj za vzdrževanje sistema.

Aktivnosti v okviru podprograma:

Znanstveno meroslovje - zagotavljanje sledljivosti merjenj v državi na mednarodni nivo preko sistema nacionalnih 
in referenčnih etalonov in strokovna podpora merjenjem na področju posameznih fizikalno-kemijskih veličin v 
državi;

Zakonsko meroslovje - načrtovanje in vzpostavljanje državnega sistema, ki omogoča točna in zanesljiva merjenja na 
področju:

varovanja zdravja ljudi in živali,
varstva okolja in splošne tehnične varnosti,
prometa blaga in storitev,
postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi,

- sistema za zagotavljanje ustreznosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi.

Program PRSPO - Priznanje RS za poslovno odličnost;

Skupne dejavnosti (mednarodno sodelovanje, strokovno izobraževanje, vzdrževanje sistema kakovosti in 
računalniškega sistema, promocija področij dela).

2. Pravne podlage

Zakon o meroslovju (Ur. list RS, štev. 22/00);
Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin (Ur. list RS, štev. 85/00);
Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Ur. list RS, štev. 22/98 in 55/03).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Zagotoviti dobro delujoč nacionalni sistem znanstvenega meroslovja, zakonskega meroslovja ter sistem za priznanje 
RS za poslovno odličnost, ki bo na optimalen način zadostil nacionalnim potrebam na vseh področjih (javni in 
zasebni sektor) delovanja države.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

1. Vzpostavitev meroslovnega sistema Republike Slovenije za podporo merjenjem v kemiji:

V obdobju od leta 2003 do 2005 želi urad vzpostaviti dobro delujoč meroslovni sistem za podporo merjenj v kemiji 
(mreža referenčnih laboratorijev po posameznih sektorjih). Tega sistema Slovenija še nima in bi ga bilo potrebno 
vzpostaviti na novo. Sistem je nujno potreben za ustrezno podporo kemijskim merjenjem pri uveljavljanju tehniških 
direktiv EU na vseh področjih delovanja države, kot tudi pri uveljavljanju drugih domačih tehniških predpisov. Za 
dosego tega cilja bi bilo poleg ostalih aktivnosti potrebno progresivno večati vlaganje na področju merilne 
sledljivosti (7. člen Zakona o meroslovju, zagotavljajoč naslednje letne zneske:

leto 2003: 15 mio SIT

leto 2004: 30 mio SIT

leto 2005: 45 mio SIT

Znesek iz leta 2005 bi bilo potrebno nato realno vzdrževati v naslednjih letih s pričakovano dodatno 3-5 % realno 
rastjo.

Indikatorji: Poročilo o poslovanju urada, evalvacijsko poročilo ekspertov EU.

2. Prilagajanje zmogljivosti v okviru laboratorijev nosilcev nacionalnih in referenčnih etalonov s stalno lemo rastjo 
zmogljivosti cca. 3.5 %:

Glede na izkazano lemo stopnjo rasti Bruto družbenega proizvoda (BDP) je potrebno večanju potreb slediti tudi pri 
merilnih zmogljivostih v okviru sistema nacionalnih in referenčnih etalonov.
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Indikatoiji: Poročilo o poslovanju urada, rast merilnih zmogljivosti v okviru sistema nacionalnih in referenčnih 
etalonov, število CMC v okviru MRA, analize dejanskega pokrivanja potreb Slovenije po merilni sledljivosti

3. Povečati delež akreditiranih kalibracij na račun zmanjšanja števila neakreditiranih kalibracij - še posebej, ko gre 
za izvajalce, ki za svoje delo ne izpolnjujejo niti minimalnih pogojev zaupanja in delujejo izven organiziranega 
sistema ter brez vsakega nadzora nad ustreznostjo takih storitev. Urad si bo še posebej prizadeval natančneje 
ovrednotiti delež kalibracij, ki ne izpolnjujejo minimalnih pogojev sprejemljivosti ter izvajati program za 
sistematično urejanje stanja v Sloveniji.

Indikatoiji: Trendi v številu izdanih neakreditiranih certifikatov, rezultati nadzornih obiskov v sistemu nosilcev 
referenčnih in nacionalnih etalonov. Izvedeni izobraževalni seminaiji.

4. Okrepitev meroslovnega nadzora:

V obdobju od leta 2003 do 2005 želi urad povečati svoje rezultate na področju meroslovnega nadzora:

nadzor meril v uporabi: 2.7-krat več nadzornih postopkov v letu 2005 glede na leto 2002 in povečana 
učinkovitost nadzora za 25 %;
nadzor količin predpakiranih izdelkov: 1.35-krat več nadzornih postopkov v letu 2005 glede na leto 2002 in 
povečana učinkovitost za 25 %;
nadzor na področju plemenitih kovin: 2.5-krat več nadzornih postopkov v letu 2005 glede na leto 2002 in 
povečana učinkovitost za 25 %;

S tem bi bistveno bolje pokrili domače potrebe po nadzoru ter v večji meri zadostili zahtevam EU glede ustrezne 
opravilne sposobnosti inšpekcijskega nadzora za katerega je odgovoren urad. Za dosego tega cilja namerava urad 
poleg ostalih ukrepov postopno izvesti notranje kadrovske prerazporeditve, predvsem iz področja overitev meril ter 
s tem povečati število nadzornih postopkov na terenu in izdelati ustrezno računalniško podprto načrtovanje dela 
nadzora ter s tem povečati učinkovitosti nadzornih postopkov. Na tak način predvidevamo, da se bo Sektor za 
meroslovni nadzor urada do 2005 kadrovsko okrepil iz sedanjih 3 na 10-11 zaposlenih.

Indikatoiji: Poročilo o poslovanju urada, evalvacijsko poročilo ekspertov EU.

5. Polno obvladovanje izvajalcev storitev v okviru sistema zakonskega meroslovja:

Glede na veliko število partnerskih inštitucij urada na področju sistema zakonskega meroslovja (63 organizacij) ter 
glede na povečevanje števila imenovanih pravnih oseb, bo potrebno izvesti še vse manjkajoče aktivnosti ter 
morebitne kadrovske prerazporeditve na uradu za ustrezno obvladovanje celotnega sistema s strani urada.

Indikatoiji: Poročilo o poslovanju urada, rezultati nadzornih pregledov, število pritožb.

6. Uveljavitev sprememb Zakona o meroslovju na tistih nekaj področjih, kjer se je to izkazalo za nujno.

Zaradi prilagoditev zakona o meroslovju sedanjim in bodočim potrebam, so najkasneje v letu 2005 potrebne 
prilagoditve (imenovanja, meroslovni nadzor, predpakirani izdelki.).

Indikatoiji: Sprejem sprememb in dopolnitev zakona o meroslovju v Državnem zboru.

7. Preureditev prostorov Urada RS za meroslovje v Celju (LCC*):

V obdobju do 2005 želi urad z investicijo

* v letu 2003:3 mio SIT (izdelava podrobnega programa adaptacije);

* v letu 2004:12 mio SIT (izvedba 1. faze adaptacije);

* v letu 2005: 10 mio SIT (izvedba 2. faze adaptacije);

urediti nastali prostorski problem ter prilagoditi prostore v Celju sedanjim in bodočim potrebam urada, tako glede na 
izvajanje dejavnosti, kot tudi glede na minimalno ustrezno površino za delo. Urad RS za meroslovje na lokaciji v 
Celju zaposluje 20 delavcev.

Indikatoiji: Poročilo o poslovanju urada.

8. Zagotovitev najnujnejše etalonske in druge merilne opreme Urad si bo v letu 2005 zaradi nezmožnosti ustreznih 
investicij v preteklosti, še posebej prizadeval zagotoviti ključno meroslovno opremo na vseh najpomembnejših 
področjih svojega dela - še posebej, ko gre za ureditev stanja na področju overitev meril in meroslovnega nadzora. 
Za dosego navedenega cilja bi morali v letu 2005 povečati sedanji obseg sredstev za laboratorijsko opremo za 30 
%.

Indikatoiji: Poročilo o poslovanju urada.

9. Medresorsko sodelovanje. Urad bo nadaljeval z aktivnostmi na skupnem projektu MŠZŠ-MIRS/MORS za 
reševanje skupnih vprašanj meroslovne infrastrukture na področju urada in Slovenske vojske. V letu 2005 bomo 
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predvsem okrepili medsebojno sodelovanja z Ministrstvom za zdravje. Indikatoiji: Poročilo o poslovanju urada, 
poročilo o delovanju medresorske projektne skupine MŠZŠ-MIRS/MORS.

10. Mednarodno sodelovanje. Urad bo vzpodbujal vključitev obstoječih merilnih zmogljivosti Slovenije do konca 
leta 2005 v Aneks C MRA, stalno rast obsega CMC po letu 2005 s trendom cca. +3.5 % letno, ustrezno delovanje v 
OIML (TC5 in sistem certificiranja), vključitev v najmanj en projekt 6 okvirnega programa EC na področju 
meroslovja, mednarodno prepoznavnost meroslovne stroke - urada ali širše - na vsaj dveh področjih. Indikatoiji: 
Poročilo o poslovanju urada.

1594 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka zajema plače zaposlenih.

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

Izračun plač poteka skladno z navodili MF, po predpisanih rasteh posameznih elementov plač, prispevkov in drugih 
osebnih prejemkov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Znotraj proračunske postavke ni projektov.

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji za spremljanje so definirani s strani MF.

1685 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka zajema

osnovne obratovalne stroške, kot so električna energija, telefonija, ogrevanje, čiščenje prostorov, varovanje 
prostorov, zavarovanja prostorov in opreme, založniške in tiskarske storitve, gorivo za službeni avtomobil, 
poštne storitve, nekateri potni stroški, literatura (periodika), pisarniški in računalniški material, stroške 
vzdrževanja računalniške in telekomunikacijske opreme,
stroške povezane s skrbjo za zaposlene, kot so stroški izobraževanj (upravna znanja, strokovna 
izobraževanje, jezikovno izobraževanje, izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe in stroški 
periodičnih zdravniških pregledov).

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

Izračuni predlogov pravic porabe se izvajajo skladno z zahtevami Zakona o javnih naročilih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Projekti v okviru proračunske postavke so vezani npr. na:

optimizacijo stroškov, ko gre za nadomestitev papirja za tiskanje delovnih verzij dokumentov s papirjem iz 
recikliranega papiija in zmanjševanja stroškov telefoniranja ter
usposabljanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe, strokovno usposabljanje, funkcionalno usposabljanje in 
usposabljanje za kakovost. Podrobnosti programa izobraževanja so dostopne v programu izobraževanja v 
poslovnem načrtu urada.

4. Planirani indikatorji

Sprotno spremljanje stroškov se izvaja s posebej izdelanim računalniškim programom, ki omogoča spremljanje 
porabe in trendov po ključnih področjih kot so telefonija, pisarniški in računalniški material, reprezentanca in drugi.

Podrobnosti spremljanja stroškov po obdobjih poročanja so dostopne v poročilih o poslovanju urada.

1955 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PP pokriva potrebe urada na naslednjih področjih:

Laboratorijska oprema,
Računalniška oprema, 
Pisarniška oprema, 
Obnova prostorov (na naslovu Grudnovo nabrežje 17, Ljubljana in Tkalska 15, Celje), ki so v lasti države in 
jih uporablja urad.
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2. IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na zahtevah zakona o javnih naročilih ter identificiranih potrebah ter 
prioritetah urada, ki izhajajo iz izvrševanja ključnih, z zakonom predvidenih funkcij (laboratorijska oprema) ter 
potreb, ki jih koordinira Računalniško - informacijska služba (računalniška oprema) ter splošna služba (pisarniška 
oprema, obnova prostorov na naslovu Grudnovo nabrežje 17, Ljubljana in Tkalska 15, Celje, ki so v lasti Drave in 
jih uporablja urad).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V letu 2005 namerava urad izvesti naslednje investicijske projekte:

- nakup najnujnejše dodatne laboratorijske opreme v znesku 5 mio SIT, 
zamenjava najbolj iztrošene računalniške opreme v znesku 6.650 mio SIT, 
obnovo pisarniške opreme v znesku 0.8 mio SIT, 
adaptacijo Laboratorijskega centra v Celju v znesku 11.5 mio SIT. V obdobju do 2005 želi urad z 
investicijo v skupnem znesku cca 25 mio SIT urediti nastali prostorski problem ter prilagoditi prostore v 
Celju sedanjim in bodočim potrebam urada, tako glede na izvajanje dejavnosti, kot tudi glede na minimalno 
ustrezno površino za delo. Urad RS za meroslovje na lokaciji v Celju zaposluje 22 delavcev.

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji uspešnosti izvedbe teh investicij so povezani z indikatorji uspešnosti širših projektov, katerih del so 
navedene investicije. Predvsem pa:

uspešno pridobljena akreditacija urada na področju overitev ter preskušanja programske opreme za potrebe 
zakonskega meroslovja, uspešno izvedeni EUROMET projekti ter zagotovljeni slovensld CMC v CIPM 
MRA, 
povečana efektivnost izrabe delovnega časa z uvedbo informacijske podpore in baz podatkov, 
povečana varnost pri delu na področju plemenitih kovin v uradu v Celju ter večja delovna učinkovitost pri 
izboljšanju prostorskih pogojev.

1895 - PRSPO - program RS za poslovno odličnost

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju PRSPO) je najvišje priznanje Republike 
Slovenije v okviru nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti 
proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje podeljuje 
Odbor za PRSPO, Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljevanju urad) pa vzpostavlja in vzdržuje sistem 
PRSPO ter v imenu odbora izvaja potrebne strokovne in administrativne naloge. Urad v okviru mednarodnega 
sodelovanja na tem področju nastopa kot Nacionalna partnerska organizacija EFQM.

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

Potrebna je zagotovitev zadostnih sredstev za delo na programu PRSPO, kjer bo glede na predvideni pozitivni trend 
števila sodelujočih organizacij v postopku nastopila'potreba po večjem številu ocenjevalcev, dodatno tudi na račun 
predvidenega pilotnega projekta PRSPO za državno upravo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Na račun dosedaj izvedenih pilotnih projektov postopnega uvajanja meril odličnosti tudi v organizacije z ostalih 
področij delovanja države (zasebnega in javnega sektotja) pričakujemo v tem letu znaten porast števila sodelujočih 
organizacije v postopku PRSPO. Na podlagi pridobljenih izpopolnjenih meril EFQM za javni sektor, bo v tem letu 
izveden pilotni projekt poskusnega uvajanja meril na področju državne uprave.

4. Planirani indikatorji

Število sodelujočih organizacij v postopku

Število sodelujočih organizacij v pilotnem projektu

4549 - Vzdrževanje meroslovnega sistema RS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se nanaša na vzdrževanje meroslovnega sistema RS, kar prvenstveno pomeni vzdrževanje 
sistema nacionalnih in referenčnih etalonov v skladu s 7. členom zakona o meroslovju ter izvajanje ostalih z 
zakonom o meroslovju in zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin predvidenih funkcij (urejanje sistema zakonskega 
meroslovja, izvajanje meroslovnega nadzora ter posameznih funkcij v okviru meroslovnega sistema, ki jih ni 
mogoče ali ni gospodarno poveriti zunanjim izvajalcem).

poročevalec, št. 83/IX 3482 13. oktober 2003



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

Izhodišča za izračune predloga proračunske porabe:

Predstavlja ga triletni finančno ovrednoten poslovni načrt urada (2003 - 2005), ki temelji na:

sprejeti zakonodaji;
Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije;

- Državnem programu za sprejem in uveljavitev pravnega reda EU;
strategijah razvoja posameznih področij v državi;
strategiji razvoja urada od 2002 do 2005;
podatki makroekonomskih gibanj s strani MF, statističnega urada, urada za makroekonomske analize in 
razvoj ter vladnih dokumentov,
podatkih o nacionalnih potrebah in prioritetah;

- podatki o dosedanjih izkušnjah na nacionalni in mednarodni ravni;

Proračunska postavka zajema stroške:
vzdrževanje nacionalnih etalonov, ki se računajo v skladu z normativi MŠZŠ za aplikativne projekte z 
amortizacijsko stopnjo C,
stroški merilne sledljivosti (kalibracije in ključne interkomparacije nacionalnih in nekaterih referenčnih 
etalonov v tujini), kjer se pokrivajo le direktni materialni stroški,

- stroški meroslovnega nadzora v skladu z normativi za izračun potnih stroškov,
stroški izvedbe overitev meril in ugotavljanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin v skladu z normativi 
za izračun potnih in drugih stroškov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

1. Vzpostavitev meroslovnega sistema Republike Slovenije za podporo meijenjem v kemiji:

V obdobju od leta 2003 do 2005 želi urad vzpostaviti dobro delujoč meroslovni sistem za podporo merjenj v kemiji 
(mreža referenčnih laboratorijev po posameznih sektorjih). Tega sistema Slovenija še nima in bi ga bilo potrebno 
vzpostaviti na novo. Sistem je nujno potreben za ustrezno podporo kemijskim merjenjem pri uveljavljanju tehniških 
direktiv EU na vseh področjih delovanja države, kot tudi pri uveljavljanju drugih domačih tehniških predpisov. Za 
dosego tega cilja bi bilo poleg ostalih aktivnosti potrebno progresivno večati vlaganje na področju merilne 
sledljivosti (7. člen Zakona o meroslovju, zagotavljajoč naslednje letne zneske:

♦ leto 2003: 15 mio SIT

♦ leto 2004: 30 mio SIT

♦ leto 2005: 45 mio SIT

Znesek iz leta 2005 bi bilo potrebno nato realno vzdrževati v naslednjih letih s pričakovano dodamo 3-5 % realno 
rastjo.

Indikatorji: Poročilo o poslovanju urada, evalvacijsko poročilo ekspertov EU.

2. Prilagajanje zmogljivosti v okviru laboratorijev nosilcev nacionalnih in referenčnih etalonov s stalno lemo rastjo 
zmogljivosti cca. 3.5 %:

Glede na izkazano lemo stopnjo rasti Bruto družbenega proizvoda (BDP) je potrebno večanju potreb slediti tudi pri 
merilnih zmogljivostih v okviru sistema nacionalnih in referenčnih etalonov.

Indikatorji: Poročilo o poslovanju urada, rast merilnih zmogljivosti v okviru sistema nacionalnih in referenčnih 
etalonov, število CMC v okviru MRA, analize dejanskega pokrivanja potreb Slovenije po merilni sledljivosti.

3. Povečati delež akreditiranih kalibracij na račun zmanjšanja števila neakreditiranih kalibracij - še posebej, ko gre 
za izvajalce, ki za svoje delo ne izpolnjujejo niti minimalnih pogojev zaupanja in delujejo izven organiziranega 
sistema ter brez vsakega nadzora nad ustreznostjo takih storitev. Urad si bo še posebej prizadeval natančneje 
ovrednotiti delež kalibracij, ki ne izpolnjujejo minimalnih pogojev sprejemljivosti ter izvajati program za 
sistematično urejanje stanja v Sloveniji.

Indikatorji: Trendi v številu izdanih neakreditiranih certifikatov, rezultati nadzornih obiskov v sistemu nosilcev 
referenčnih in nacionalnih etalonov. Izvedeni izobraževalni seminarji.

4. Okrepitev meroslovnega nadzora:

V obdobju od leta 2003 do 2005 želi urad povečati svoje rezultate na področju meroslovnega nadzora:

nadzor meril v uporabi: 2.7-krat več nadzornih postopkov v letu 2005 glede na leto 2002 in povečana 
učinkovitost nadzora za 25 %;
nadzor količin predpakiranih izdelkov: 1.35-krat več nadzornih postopkov v letu 2005 glede na leto 2002 in 
povečana učinkovitost za 25 %;
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- nadzor na področju plemenitih kovin: 2.5-krat več nadzornih postopkov v letu 2005 glede na leto 2002 in 
povečana učinkovitost za 25 %;

S tem bi bistveno bolje pokrili domače potrebe po nadzoru ter v večji meri zadostili zahtevam EU glede ustrezne 
opravilne sposobnosti inšpekcijskega nadzora za katerega je odgovoren urad. Za dosego tega cilja namerava urad 
poleg ostalih ukrepov postopno izvesti notranje kadrovske prerazporeditve, predvsem iz področja overitev meril ter 
s tem povečati število nadzornih postopkov na terenu in izdelati ustrezno računalniško podprto načrtovanje dela 
nadzora ter s tem povečati učinkovitosti nadzornih postopkov. Na tak način predvidevamo, da se bo Sektor za 
meroslovni nadzor urada do 2005 kadrovsko okrepil iz sedanjih 3 na 10-11 zaposlenih.

Indikatoiji: Poročilo o poslovanju urada, evalvacijsko poročilo ekspertov EU.

5. Polno obvladovanje izvajalcev storitev v okviru sistema zakonskega meroslovja:

Glede na veliko število partnerskih inštitucij urada na področju sistema zakonskega meroslovja (63 organizacij) ter 
glede na povečevanje števila

imenovanih pravnih oseb, bo potrebno izvesti še vse manjkajoče aktivnosti ter morebitne kadrovske prerazporeditve 
na uradu za ustrezno obvladovanje celotnega sistema s strani urada.

Indikatorji: Poročilo o poslovanju urada, rezultati nadzornih pregledov, število pritožb.

6. Uveljavitev sprememb Zakona o meroslovju na tistih nekaj področjih, kjer seje to izkazalo za nujno.

Zaradi prilagoditev zakona o meroslovju sedanjim in bodočim potrebam, so najkasneje v letu 2005 potrebne 
prilagoditve (imenovanja, meroslovni nadzor, predpakirani izdelki.).

Indikatoiji: Sprejem sprememb in dopolnitev zakona o meroslovju v Državnem zboru.

7. Medresorsko sodelovanje. Urad bo nadaljeval z aktivnostmi na skupnem projekta MŠZŠ-MIRS/MORS za 
reševanje skupnih vprašanj meroslovne infrastrukture na področju urada in Slovenske vojske. V letu 2005 bomo 
predvsem okrepili medsebojno sodelovanja z Ministrstvom za zdravje. Indikatoiji: Poročilo o poslovanju urada, 
poročilo o delovanju medresorske projektne skupine MŠZŠ-MIRS/MORS.

8. Mednarodno sodelovanje. Urad bo vzpodbujal vključitev obstoječih merilnih zmogljivosti Slovenije do konca leta 
2005 v Aneks C MRA, stalno rast obsega CMC po letu 2005 s trendom cca. +3.5 % letno, ustrezno delovanje v 
OIML (TC5 in sistem certificiranja), vključitev v najmanj en projekt 6 okvirnega programa EC na področju 
meroslovja, mednarodno prepoznavnost meroslovne stroke - urada ali širše - na vsaj dveh področjih. Indikatorji: 
Poročilo o poslovanju urada.

Posebni projekti:

projekti EUROMET na področju vseh ključnih fizikalnih in kemijskih veličin in parametrov za Slovenijo, 
delo na projektih 5. okvirnega programa EU:

o projekt INCOLAB;
delo na projektih EC-JRC-IRMM:

o sodelovanje v IMEP programu;
delo na nacionalnem projektu med MŠZŠ-MIRS in MORS za reševanje skupnih vprašanj na področju 
meroslovne infrastrukture;
Akreditacija Laboratorija za informacijsko tehnologijo v meroslovju.

4. Planirani indikatorji

Za merjenje uspešnosti delovanja urada na posameznih nalogah, področjih in v celoti je urad po zgledu evropskega 
modela poslovne odličnosti ter priporočil vzpostavljanja sistemov kakovosti:

uvedel sistem poslovnega načrtovanja ter pregleda poslovanja s sistematskim spremljanjem odstotka in 
uspešnosti realizacije posameznih nalog iz poslovnega načrta, ki ga izvaja od leta 2002,
razvil pristop za ugotavljanje uspešnosti delovanja urada po posameznih dejavnostih in v celoti, 
upoštevajoč zadovoljstvo odjemalcev, ki ga bo začel uporabljati v letu 2004.

Omenjena PP zajema devet področij delovanja urada in meroslovnega sistema, s specifičnimi indikatorji za vsak 
primer posebej.

Področje znanstvenega meroslovja (nacionalni in referenčni etaloni). Indikatoiji so:

število akreditiranih merilnih zmogljivosti;
število projektov v okviru EUROMET z uspešnim sodelovanjem Slovenije;
število CMC v prilogi C dogovora CIPM MRA; 
zadovoljstvo odjemalcev tega sistema;
število pritožb v sistemu;

Področje zakonskega meroslovja. Indikatorji so:
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število imenovanih pravnih oseb,
- dosežena stopnja pri uvajanju direktive MED,

nivo izvajanja meroslovnih predpisov,
ustreznost pokritja slovenskih potreb z meroslovnimi predpisi, 
obseg in učinkovitost nadzornih pregledov meroslovnega nadzora;

- število pritožb v sistemu;

Skupaj, področje znanstvenega in zakonskega meroslovja:

uskladitev predpisov posameznih ministrstev v delu, ki se nanašajo na merilno problematiko in ureditev 
podporne meroslovne infrastrukture;

2211 - Lastna dejavnost - meroslovje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru proračunske postavke so kalibracije uteži in kalibracije tehtnic s strani 
Laboratorija za maso. Obseg in vsebina obeh storitev se uvrščata med dejavnosti, ki z veljavnimi predpisi niso 
določene kot zakonske naloge urada.

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

Finančna sredstva na postavki so ocenjen prihodek izvajanja storitev v okviru lastne dejavnosti in so odvisna od 
obsega in vrste izvedenih kalibracij. V prihodnjih letih se načrtuje podobno višino prilivov. Poraba sledi tekočim 
prilivom in se tako načrtuje v okviru razpoložljivih sredstev.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Kalibracije v okviru lastne dejavnosti so stranski produkt izvajanja zakonskih nalog urada, zato dejavnost ni dodatno 
razčlenjena na projekte. Sama obrazložitev je tako enaka obrazložitvi proračunske postavke.

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji za meijenje uspešnosti so sledeči:

nadzorovanje obsega izvajanja dejavnosti, da ne pride do negativnega vpliva na izvajanje zakonsko 
določenih nalog,
pokritje vseh materialnih stroškov v povezavi z izvajanjem dejavnosti.

2213 - Lastna dejavnost - organizirano izobraževanje in izvajanje seminarjev

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urad je kot nacionalna institucija odgovoren tudi za prenos znanja na svojih področjih delovanja. Da ne bi pri 
organizaciji izobraževanj in seminaijev prišlo do neracionalne rabe proračunskih sredstev, gre v veliko primerih 
večina direktnih stroškov izobraževanj in seminarjev (če ni drugih oblik sofinanciranja) v breme udeležencev. 
Obvladovanje stroškov pa je omogočeno preko te proračunske postavke.

V sklopu prenosa znanja s področja meroslovja in s področja poslovne odličnosti se izvaja organizacija strokovnih 
posvetov in seminarjev na področju merilne sledljivosti, na področju meijenj posameznih fizikalno-kemijskih 
veličin ter izobraževanje na področju zahtev predpisov in standardov na področjih dela. Izvajanje ustreznih 
izobraževanj veliko prispeva k povečanju kakovosti življenja državljanov ter učinkovitosti javnega in zasebnega 
sektorja. Tak sistem vključuje tudi stalno usposabljanje proizvajalcev in dobaviteljev zakonskih meril.

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

Finančna sredstva se deloma krijejo iz kotizacij udeležencev. Vendar pa je organizacija usposabljanja v okviru 
meroslovja in poslovne odličnosti nekomercialna dejavnost in je v nekaterih primerih nujno, da se zainteresirani 
izobraževanja udeležijo. Tako je določene kotizacije potrebno subvencionirati, ker bi bile drugače običajnem 
uporabniku previsoke (predvsem za tečaje v okviru poslovne odličnosti s predavatelji iz tujine, ki so občutno dražji 
od slovenskih). Istočasno se na uradu izvajajo aktivnosti za pridobitev licenc za izobraževanje nacionalnih 
predavateljev na teh področjih.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Seminaiji in usposabljanja se bodo izvajali v obliki enodnevnih ali dvodnevnih seminaijev na področjih: 

nacionalnih etalonov in meroslovne sledljivosti, 
meroslovja v kemiji, 
zakonskega meroslovja, 
analize plemenitih kovin, 
vsebnosti predpakiranih izdelkov, 
informacijske tehnologije v meroslovju in
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poslovne odličnosti.

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji za meijenje uspešnosti zastavljenih ciljev:

Neposredni:

število izvedenih izobraževanj,
udeležba na seminarjih (število udeležencev).

Posredni indikatorji so izboljšave funkcioniranja meroslvonega sistema.

2212 - Lastna dejavnost - plemenite kovine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastna dejavnost obsega storitve, kijih osebje laboratorija izvaja na željo strank, vendar pa ne sodijo v zakonsko 
določen obseg nalog Laboratorija za analizno kemijo (LAK), ki so opredeljene z Zakonom o izdelkih iz plemenitih 
kovin (Ur. list RS, št.85/00). V okviru te dejavnosti se izvaja predvsem dodatno preskušanje in označevanje izdelkov 
iz plemenitih kovin.

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

Načrtovani prihodki na postavki se ocenjujejo na osnovi izkušenj iz preteklih let in so zanemarljivi v primerjavi s 
celotno porabo finančnih sredstev LAK (manj kot 3%). Poraba sredstev sledi tekočim prilivom in se tako načrtuje v 
okviru razpoložljivih sredstev. Sredstva pridobljena z

lastno dejavnostjo se porabljajo izključno za pokritje manjših materialnih stroškov laboratorija.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru omenjene proračunske postavke ni projektov.

4. Planirani indikatorji

Število označenih izdelkov,

Vpliv na izvajanje zakonsko določenih nalog laboratorija (obsega izvajanja storitev v okviru lastne dejavnosti v 
bodoče ne nameravamo povečevati, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do negativnega vpliva na izvajanje 
zakonsko določenih nalog laboratorija).
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SPV/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI ' Bilanca odhodkov Leto 2005

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT v tisoč tolarjih

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt predloga Indeks
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005

W(2) (3) (4) (5H3y(l)

I« [MINISTRSTVO za šolstvo, || 305.344.705 || loo,oo| r 319.584.513 | | ioo,ooj J- 104,7|
IZNANOST IN SPORT

1 '

[3311 ||Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport || 303.999.118 II 99,56| r 318.190.484 | 1 99,56|| 104,7*

|05 1 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 1 33.723.856|| ll,04| 1 34.788.125 | | 10,89|| 10321

0501 Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja 923.058 030 889.526 028 96,4

05013301 Urejanje sistema znanstvenega 
raziskovanja

923.058 030 889.526 028 96,4

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost 31.399.927 1028 32.460.752 10.16 103.4

05023301 Znanstveno raziskovalna dejavnost 31.399.927 1028 32.460.752 10,16 103,4

0503 Programi v podporo znanosti 1.400.871 0.46 1.437.847 0,45 102.6

05033301 Informacijsko komunikacijski sistemi 1.400.871 0,46 1.437.847 0,45 102,6

I10 1 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1 381.118 H °>12|[ 635.739 11 0,20| 1 166,8|

1003 Aktivna politika zaposlovanja 381.118 0.12 635.739 020 166,8

10033301 Izobraževanje in usposabljanje
nezaposlenih

381.118 0,12 635.739 020 166,8

M KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 1 3.164.649 II m*JL 3.637.326 | | 1,14|| 114,9|

ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 65.637 0.02 68.394 0,02 1042

18023301 Kulturna dediščina v izobraževanju 65.637 0,02 68.394 0,02 1042

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 3.099.012 1.01 3.568.932 1.12 1152

18053302 Programi športa 3.099.012 1,01 3.568.932 1,12 1152
M IZOBRAŽEVANJE 1 266.729.495|| 87351 r 279.129.294 11 87,34|r~ 104,7|

1901 Urejanje izobraževalnega sistema 3.791.022 L24 3.909.805 122 103,1

19013301 Urejanje izobraževalnega sistema 3.791.022 134 3.909.805 122 103,1

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 609.655 030 658.876 021 108,1

19023301 Vrtci 609.655 030 658.876 021 108,1

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 203.237.052 66.56 213.365.294 66,76 105,0

19033301 Osnovno šolstvo 130.033.678 42,59 137.071.180 42,89 105,4

19033302 Splošno srednje in poklicno šolstvo 63.127.937 20,67 65.382.130 20,46 103,6

19033303 Zavodi za usposabljanje 5.899.674 1,93 6214.735 1,94 105,3

19033304 Podporne storitve v primarnem in 
sekundarnem izobraževanju

4.175.764 137 4.697.249 1,47 1123

1904 Terciarno izobraževanje 46.849.269 15.34 48.283.081 15.11 103,1

19043301 Višješolsko izobraževanje 1.529.992 0,50 1.814.259 0,57 118,6

19043302 Visokošolsko izobraževanje 43.589.123 1438 45.151.551 14,13 103,6

19043303 Podiplomsko izobraževanje 1.680.154 0,55 1267271 0,40 75,4

19043304 Vzpostavitev višje in visokošolskih 
regijskih središč

50.000 0,02 50.000 0,02 100,0

1905 Drugi izobraževalni programi 1.735.461 0,57 1.972.172 0,62 113,6

19053301 Izobraževanje odraslih 1.036.747 034 1.142.583 O36 1102

19053302 Druge oblike izobraževanja 148.468 0,05 154.704 0,05 1042

19053303 Sofinanciranje izobraževalnega
primankljaja

550.246 0,18 674.885 021 122,7

1906 Pomoči šolajočim 10.507.037 3.44 10.940.066 142 104,1

19063301 Pomoči v osnovnem šolstvu 1.556.581 0,51 1.610.123 0,50 103,4
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SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT v tisoč tolarjih

Predlog sprememb Strukt. sprem, 
troračuna 2004

(2)

Predlog Strukt predloga Indeks

(5X3V(1)
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 p 

(D
proračuna 2005

(3)
proračuna 2005

(4)

19063302 Pomoči v srednjem šolstvu 6.326.948 2,07 6.631.236 2,07 104,8
19063303 Študijske pomoči 2.623.507 0,86 2.698.707 0,84 102,9

|3313 ||Urad RS za mladino 565.050 lj ________2112ÌL 588.363 1 j 0,18|| 104,l|

Ì03 1 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ L 6.708 K o,ooj r 6.990 11 o,oo|| 1042|

0303 Mednarodna pomoč 6.708 0.00 6.990 0,00 1042

03033301 Razvojna in humanitarna pomoč 6.708 0,00 6.990 0,00 1042
1» 1 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 1 558.342 K

_________
581.373 1 I 0,18|[~ 104,1|

ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 558.342 0.18 581.373 0.18 104,1

18053301 Urejanje sistema dejavnosti za mladino 109.589 0,04 116.845 0,04 106,6

18053303 Programi za mladino 448.752 0,15 464.527 0,15 103,5

(3314 ||lnšpektorat RS za šolstvo in šport ] |l 119.697 IT 0,04|| 124.366 1 1 0,04|r~ 103,9|

|19 ||lZOBRAŽEVANJE 1 119.697 lj 0,04) r 124.366 11 0,041 r 103,9|

1901 Urejanje izobraževalnega sistema 119.697 0,04 124366 0,04 103,9

19013301 Urejanje izobraževalnega sistema 119.697 0,04 124.366 0,04 103,9

|3316 ||Urad RS za meroslovje 1 660.840 D 0,22|r 681.300 1 P 0,21 jr 103,l|

|14 Ugospodarstvo L 660.840 [j 022) | 681.300 I «.zìir 103,11

1401 Ureianie in nadzor na področju gospodarstva 660.840 022 681.300 021 103,1

14013301 Nacionalni meroslovni sistem 660.840 022 681.300 021 103,1
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Ministrstvo za kulturo
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KAZALO

35 Ministrstvo za kulturo

1. del
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1801 - Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine
1803 - Programi v kulturi

19 - IZOBRAŽEVANJE
1906 - Pomoči šolajočim

2. del

3511 - Ministrstvo za kulturo
18013501 - Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
18023506 - Nepremična kulturna dediščina

18023507 - Premična kulturna dediščina

18033501 - Umetniški programi
18033505 - Mediji in avdiovizualna kultura

18033506 - Knjižničarstvo in založništvo

18033508 - Ljubiteljska kultura

18033511 - Drugi programi v kulturi
19063501 - Štipendije na področju kulture

3513 - Arhiv Republike Slovenije
18023501 - Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine

3514 - Inšpektorat RS za kulturo in medije
18023501 - Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine
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1. del

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področje državnega proračuna, poslanstva PFNja znotraj PPP

Pristojnosti Ministrstva za kulturo v okviru področja se nanašajo na varovanje in rabo kulturne dediščine, od stavbne 
prek etnološke in tehnične in arhivske do zgodovinskih jeder in v sodelovanju z drugimi resorji do kultivirane 
krajine, na spodbujanje umetniške ustvarjalnosti in njene dostopnosti doma in v mednarodnem sodelovanju, na 
področjih uprizoritvenih umetnosti, upodobitvenih úměrnosti in literature, dalje na spodbujanje založništva in 
splošnega knjižničarstva, na regulacijo in podpiranje medijev ter za skrb za slovenski jezik.

Poslanstvo ministrstva je podpirati in spodbujati kulturno identiteto Slovenije, umetniško in kulturno ranozvrstnost, 
povečevati dostopnost kulture prebivalstvu, podpirati oživljanje kulturne dediščine, vključno z njeno gospodarsko 
razvojno funkcijo, in pripravljati Slovenijo na kulturno produktivno vključitev v Evropsko unijo z razvojem 
slovenščine.

Ključne naloge so zato izvajanje nacionalnega programa kulture, izvajanje modernizacije kulturnega sistema in 
izvedba najbolj nujnih tekočih investicij za izpopolnitev kulturne infrastrukture.

2. Dolgoročni cilji področja državnega proračuna

Osrednji dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju kulture (v času izdelave te obrazložitve) še ni 
sprejet, iz dosedanjih razprav in pripravljajočih se dokumentov pa je mogoče navesti naslednje ključne cilje:

na področju varovanja dediščine: vzpostavitev in delovanje enotnega registra dediščine, bistveno povečanje 
dostopnosti in kulturne ter gospodarske uporabe dediščine, povečana skrb za državne kulturne spomenike, 
na področju kulturno umetniškega ustvarjanja: večja podpora kakovosti v kulturno umetniški produkciji, 
omogočanje uvajanja novih kultumo-umetniških praks, ohranitev dosedanje kulturne zvrstnosti, 
vzpostavitev multikulturnega centra Metelkova, izgradnja prizidka SNG Opera in balet Ljubljana, 
na področju skrbi za knjigo: zviševanje bralne kulture, podpiranje založnikov leposlovja, humanistike in 
mladinskih revij, postopen razvoj splošnih knjižnic v informacijske in kultumo-socialne centre, 
na področju medijev: uresničevanje pravice do informiranosti, zagotavljanje pluralnosti medijskega 
prostora, ohranjanje slovenske kulturne identitete,
na področju izpeljave sistema za moderniziranje in bolj stabilno razvijanje kulture: izvajanje zakona o 
kulturi v javnem interesu, zakona o kinematografiji, zakona o knjižničarstvu, nacionalnega programa 
kulture, uvrstitev kulturne dejavnosti v državne razvojne načrte.

Za vse področje pa velja posebni poudarek podpiranju kulture, ki poteka v mediju slovenskega jezika.

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

1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi

1801 - Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti

1. Opis glavnega programa

Ministrstvo za kulturo v okviru urejanja in nadzora kulturnih dejavnosti zagotavlja pogoje, funkcionalnost in 
racionalnost poslovanja vseh notranjeorganizacijskih enot. Hkrati finančno omogoča včlanjenost države oziroma 
njenih reprezentativnih subjektov v nekatere ključne mednarodne vladne in nevladne organizacije na področju 
kulture, izvaja mednarodno sodelovanje in promocijo slovenske kulture v tujini in v Sloveniji, plačuje republiške 
priznavalnine in osnovna zavarovanja samostojnim ustvarjalcem na področju kulture, v skladu z ustreznim zakonom 
omogoča podeljevanje Prešernovih nagrad za kultumo-umetniško ustvaijalnost ter naroča raziskovalne naloge za 
potrebe oblikovanja kulturne politike in spremljanja razvoja kulturnih dejavnosti.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:
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zagotavljanje pogojev in usposobljenosti ministrstva za izboljšanje načrtovanja, uveljavljanja in 
uresničevanja sprejete kulturne politike ter prilagajanje kulturnega sistema evidentiranim kulturnim 
potrebam ter zahtevam po učinkovitejšem in bolj dinamičnem kulturnem razvoju Slovenije,

- pospeševanje mednarodnega sodelovanja na področju kulture, zlasti v okviru Evropske unije ter promocije 
slovenske kulture doma in po svetu
pospeševanje umetniške ustvarjalnost in ponudbe kulturnih dobrin z izvajanjem programa osnovnega 
varstva samostojnim kulturnim ustvarjalcem 
povečevanje stopnje odmevnosti ustvarjalnih rezultatov doma ter v mednarodnih mrežah sodelovanj in 
izmenjave s podpiranjem sistema nagrad najbolj ustvarjalnim umetnikom in drugim kulturnim poklicem.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni letni izvedbeni cilji in predvideni rezultati so:

ustalitev skupnega števila vseh zaposlenih na ministrstvu na okoli 130 oseb 
ureditev delovnih prostorov na Roški za potrebe Arhiva RS

- plačilo z letnim programom predvidenih mednarodnih članarin
podelitev Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada ob slovenskem kulturnem prazniku 
dodelitev republiških priznavalnin upravičenemu številu oseb s področja kulture 
dodelitev plačil za osnovna zavarovanja novim samostojnim ustvarjalcem na področju kulture v skladu z 
obstoječimi predpisi 
izvedba večjih predstavitev slovenske kulture v nekaterih evropskih mestih 
zagotovitev uspešnega inšpekcijskega nadzora na vseh področjih, za katera je ministrstvo v skladu s 
predpisi pristojno, ter notranjega nadzora njegovega finančnega poslovanja

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3511 - Ministrstvo za kulturo
18013501 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Ministrstvo v okviru tega programa vzdržuje Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, ki določa 
varstvene režime za spomenike in pripravlja ter izvaja programe varovanja in razvoja dediščine. Ob tem financira 
javno službo na področju nepremične dediščine, v muzejih in galerijah ter v državnih arhivih.

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

Dolgoročni cilji na področju ohranjanja kulturne dediščine so:

povečanje dostopnosti javnosti do kulturnih spomenikov, njihova prepoznavnost ter povečanje obiska v 
muzejih in galerijah
poudaijena skrb za sanacijo in programsko funkcionalizacijo državnih kulturnih spomenikov 
izgradnja informacijsko podprtega enotnega registra kulturne dediščine
uveljavitev javne službe na področjih varovanja in prezentacije dediščine ter njeno financiranje iz javnih 
virov
pospeševanje gospodarske vloge in učinkov ohranjanja kulturne dediščine.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni izvedbeni cilji in rezultati so:

preseči število milijon obiskovalcev v muzejih, galerijah in pri kulturnih spomenikih 
podpreti skupaj več kot 40 novih pomembnejših razstav
premik pri varovanju tehniške dediščine (konsolidacija železniškega muzeja, tehniška dediščina v Mariboru 
...)
saniranje in predaja v uporabo 10 državnih spomenikov 
pomoč pri dokončanju topografije grobišč povojnih pobojev 
izvedba končnih ali faznih del pri varovanju več kot 100 spomenikov 
izpeljati fazo integracije enotnega registra kulturne dediščine 
končati fazo standardizacije javne službe v muzejih in galerijah 
vpeljati testiran informacijski sistem v državnih arhivih.

Indikatoiji: števno opredeljeni rezultati v primerjavi z glavnimi cilji in iz njih izvedenimi letnimi načrti, ki 
operacionalizirajo izvedbene cilje.
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4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

3511- Ministrstvo za kulturo
18023506 Nepremična kulturna dediščina
18023507 Premična kulturna dediščina

3513 - Arhiv Republike Slovenije
18023501 Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine

3514 - Inšpektorat RS za kulturo in medije
18023501 Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje

umetniške programe, ki so namenjeni vzpodbujanju ustvarjalnosti in poustvaijalnosti, distribuciji in 
promociji javnih kulturnih dobrin na področjih uprizoritvenih, vizualnih, glasbenih in intermedijskih 
úměrnosti tako v slovenskem kot mednarodnem kulturnem prostoru;
medije in audiovizualno kulturo, kjer je osrednja naloga uresničevanje javnega interesa na področju medijev 
s podporo medijem pri zagotavljanju pravice državljanov RS do informiranosti in ohranjanje slovenske 
nacionalne in kulturne identitete, spodbujanje nastajanja slovenskih avdiovizualnih del ter zagotavljanje 
pluralnosti medijskega prostora;
knjižničarstvo in založništvo, kjer se izvajajo programi za selekcionirano podpiranje domačega in 
prevedenega leposlovja, humanistike in mladinskih revij, programi za dvig bralne kulture, razvoj splošnih 
knjižnic v informacijske in kultumo-socialne centre in programi za izpopolnitev knjižnične in knjigarniške 
mreže na področju celotne Slovenije.
ljubiteljsko kulturo, kjer izvaja program Javni sklad RS za kulturne dejavnost, pri čemer je del programa 
namenjen strokovni in organizacijski pomoči kulturnim društvom in njihovim zvezam in organiziranju 
kulturnih dejavnosti na ravni lokalnih skupnosti in drugi del, kjer gre za sofinanciranje ljubiteljskih 
kulturnih programov na podlagi javnih razpisov.
druge programe v kulturi

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

Dolgoročni cilji so:

na področju umetnosti zagotoviti optimalne pogoje delovanja umetniškim ustanovam in organizacijam za 
nadaljnji razvoj že doseženega kakovostnega standarda na področju umetnosti, zagotoviti dostopnost 
kulturnih dobrin čim širšemu krogu občinstva in omogočiti primerjalno vrednotenje umetniških dosežkov v 
slovenskem in mednarodnem (zlasti evropskem) kulturnem prostoru;
na področju knjižničarstva in založništva zagotoviti spodbude za ustvarjalnost v leposlovju in humanistiki, 
za nadaljnje izboljšanje bralne kulture, za povečanje dostopnosti knjige in revij v slovenščini vsem 
kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini, prav tako pa tudi zagotoviti popolnost, ohranitev in dostopnost 
zbirke nacionalne knjižnice in nacionalne knjižne dediščine. Pomemben cilj v tej smeri je povečanje 
uporabe in hranjenja knjižne produkcije v elektronskih oblikah in vpeljava knjižničnega nadomestila, 
na področju medijev zagotoviti pogoje za dejavnost medijev, ki bo temeljila na svobodi izražanja na 
osnovi profesionalnih kodeksov in osebni odgovornosti, svobodi razširjanja programskih vsebin iz drugih 
držav, neodvisnost in samostojnost novinarjev, dostopnost do javnih informacij, pluralnosti medijskega 
prostora, zagotavljanju zakonskega deleža slovenskih in evropskih avdiovizualnih del v radijskih in 
televizijskih programih, zagotavljanje pogojev za avdiovizualno oziroma filmsko produkcijo.
na področju ljubiteljske kulture so dolgoročni cilji zagotavljanje pogojev za ljubiteljsko kulturno 
ustvarjalnost in poustvarjalnost, kulturno vzgojo in izobraževanje in posredniško dejavnost tako z 
dodeljevanjem razvojnih spodbud, strokovno in organizacijsko pomočjo kulturnim društvom, skupinam in 
lokalnim skupnostim kot sofinanciranjem programov preko javnih razpisov.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Glavni cilji na področju umetnosti so:

izboljšanje infrastrukturnih in delovnih pogojev zaposlenih in samozaposlenih;
podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, prepoznavnih in prodornih programov in projektov v mednarodnem 
prostoru;
podpiranje mednarodno uveljavljenih in profiliranih festivalov in prireditev;
podpora razprševanju javnih kulturnih dobrin (gostovanjski politiki) po celotnem ozemlju Republike 
Slovenije;
povečanje števila obiskovalcev kulturnih dogodkov
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- povečanje obsega programov in projektov s spodbujenjem za naslanjanje na dodatne vire sredstev za 
kulturno umetniško delovanje

Glavni cilji na področju medijev in AV kulture so:

zagotoviti izvajanje Zakona o medijih in podzakonskih aktov, s čimer se začnejo uresničevati dolgoročni 
cilji zagotavljanja uresničevanja javnega interesa na področju medijev,
priprava nove zakonodaje na področju kinematografije, s čimer se zagotovi uresničevanje dolgoročnih 
ciljev na področju produkcije, distribucije, promocije, izobraževanja in hranjenja avdMerljivi rezultati in 
indikatoiji so opredeljeni na nivoju podprogramov, ker bi bilo zaradi specifičnosti posameznih področij 
nesmiselno kvantificirane cilje združevati na ravni glavnega programa.

Merljivi rezultati in indikatorji so opredeljeni na nivoju podprogramov, ker bi bilo zaradi specifičnosti posameznih 
področij nesmiselno kvantificirane cilje združevati na ravni glavnega programa.

Na ravni glavnega programa so indikatoiji ciljev zaključene investicije, količina izvedenih in sofinanciranih 
projektov v javnih zavodih in pri nevladnih organizacijah, število gostovanj v Sloveniji in v mednarodnem prostoru, 
število obiskovalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3511- Ministrstvo za kulturo
18033501 Umetniški programi
18033505 Mediji in avdiovizualna kultura
18033506 Knjižničarstvo in založništvo
18033508 Ljubiteljska kultura
18033511 Drugi programi v kulturi

19 - IZOBRAŽEVANJE

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

1906 Pomoči šolajočim

1906 - Pomoči šolajočim

1. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

3511 - Ministrstvo za kulturo
19063501 Štipendije na področju kulture
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005

35 MINISTRSTVO ZA KULTURO v tisoč tabujih

Predlog sprememb Strukt. sprem. Predlog Strukt predloga Indeks

SPU/PPP/GPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005
(D (2) P) (4) (5HSy(l)

|35 ^MINISTRSTVO ZA KULTURO _ji 32.510,389 j 1 100,00j 1 33.684.925 j | 100,oojj 103,61

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 32.331.261 99,45 33.499.406 99.45 103,6
ORGANIZACIJE

1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 2.321.119 7,14 2.402.446 7,13 103,5

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.167.829 31,28 10.520.814 31,23 103,5

1803 Programi v kulturi 19.842.313 61,03 20.576.146 61,08 103,7

19 IZOBRAŽEVANJE 179.129 0,55 185.520 0,55 103,6

1906 Pomoči šolajočim 179.129 0,55 185.520 0,55 103,6
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2. del

18013501 - Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 

1. Opis podprograma

V podprogram so vključene proračunske postavke, na katerih so zagotovljena sredstva za financiranje poslovanja 
ministrstva, članarin v mednarodnih organizacijah, popularizacijo kulturnih dejavnosti, podelitve Prešernovih 
nagrad, mednarodnega sodelovanja oziroma realizacije mednarodnih projektov, izdelave naročenih raziskovalnih 
nalog, prispevkov samostojnih ustvaijalcev na področju kulture, republiških priznavalnin ter investicij in 
investicijskega vzdrževanja državnih organov.

V navedeni podprogram so vključeni izdatki za izvajanje upravnih, administrativno-operativnih ter strokovnih 
nalog, ki se nanašajo na varstvo kulturne dediščine. Podprogram zajema izdatke za zagotavljanje enotnega sistema 
varovanja kulturne dediščine na celotnem ozemlju RS, medresorsko usklajevanje, izdatke mednarodnega 
sodelovanja, inventarizacije nepremične kulturne dediščine, vzdrževanja obstoječih sistemov in podatkovnih baz 
(predvsem sistema Zbirnega registra dediščine) ter druge izdatke.

Poslanstvo: zagotavljanje delovanja sistema ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, da bo :

kulturna dediščina na področjih, ki jih pokriva Ministrstvo za kulturo, deležna takšnega strokovnega, 
pravnega in finančnega varstva, ki bo omogočilo sedanjim in prihodnjim rodovom uživanje v dediščini (cilj 
Strategije gospodarskega razvoja - SRGS: krepitev konkurenčnosti Slovenije s pomočjo večje učinkovitosti 
države in z uveljavljanjem prehoda v na znanju temelječo družbo),
kulturna dediščina dostopna čim širšemu krogu ljudi in da jo bodo prebivalci Slovenije občutili kot 
vrednoto, s katero se identificirajo in za ohranjanje katere se je vredno potruditi (cilj SRGS: spodbujanje 
ohranjanja kulturne identitete oziroma socialne povezanosti in vključenosti), 
ohranjanje dediščine upoštevano kot prispevek h kakovosti življenja in kot spodbuda za trajnostni 
gospodarski in socialni razvoj v celoti in še posebej kot sestavina urejanja, prenove in oživljanja mest in 
drugih naselij, razvoja podeželja in manj razvitih območij (cilj SRGS: povečevanje socialne, gospodarske in 
okoljske blaginje državljanov Slovenije, skladen regionalni razvoj),
Slovenija bolj prepoznavna v Evropi in svetu kot država, ki ima sicer nekaj izjemnih spomenikov, predvsem 
pa jo odlikujeta številčna in raznovrstna kulturna dediščina in razvita skrb za njeno ohranjanje (cilj SRGS: 
vloga kulture in negovanega okolja kot dejavnikov krepitve mednarodne konkurenčnosti Slovenije).

Ključna naloga je zagotavljanje pravnega varstva kulturne dediščine, posebej pri uveljavitvi nove zakonodaje, ter 
zagotavljanje učinkovitega in racionalnega delovanja služb na področju varstva kulturne dediščine, usmerjanje 
razvoja in sprememb, ki vplivajo na stanje dediščine, nadziranje racionalne porabe proračunskih sredstev, na 
možnosti njene trajnostne rabe, na razvijanje zavesti javnosti o kulturnih in drugih vrednotah dediščine, na vzgojno 
vlogo dediščine in njeno vlogo kot dejavnika socialne vključenosti.

2. Pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.56/2002.),
Zakon o sistemu plača v javnem sektorju (Uradni list RS, št.56/2002 in 72/2003),
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 18/94, 123/95, 36/92, 20/97, 39/99, 86/99 in 98/99),
Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS in v upravnih 
organih (Uradni list RS, št. 35/96, 240/98, 33/2000, 1/2001,63/2001,37/2002, 61/2002 in 105/2002), 
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94, 56/94, 33/95, 23/97, 
67/2001 in 38/2002),
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za kulturo št. 121-9/2001, z dne 
29.10.2001, Sklepa Vlade RS št. 101-43/2001, z dne 15.6.2001 in št. 101-5/2002, z dne 18.4.2002 ter 
Sklep Vlade RS, sprejet na 86. redni seji Vlade RS, z dne 5.9.2002 , v zvezi z odobrenimi novimi 
zaposlitvami in Sklep Vlade RS št 901-2/2002, z dne 2.8.2002,
Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št.52/2002, 110/2002 in 56/2003)
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Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002),
Uredba o pogojih za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna (Uradni list RS, ŠL 23/95),

- Uredba o pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvaijalcev na področju kulture in o vodenju tega razvida 
(Uradni list RS, št. 23/95),

- Uredba o republiških priznavalninah na področju kulture (Uradni list RS, št. 70/2003),
- Zakon o denacionalizaciji (Ur.l., št 27/91, 56/92 - odločba US, 13/93, 31/93, 24/95 - odločba US, 20/97, 

65/98,76/98 - odločba US, 66/00).
Zakon o Prešernovi nagradi (Uradni list RS, štev. 29/91)
Statut Prešernovega sklada (Uradni list RS 43/93)
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih (Uradni list RS, št 58/03 in 81/03),

- 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),
Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03),
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št7/99 in 110/02- ZGO-1)
Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Uradni list RS, št 89/99 in popravek 

• 107/99),
Zakon o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03),
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, 
št 24/98 in 14/03),
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št 57/00 in 30/01-ZODPM-C), 
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03),
Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za arheološka raziskovanja (Uradni list RS, št. 133/00),
Pravilnik o registru nepremične kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 25/02),
Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 73/00),
Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 19/95),
Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju nazivov za zaposlene v dejavnostih s področja 
varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 31/96),
Pravilnik o določitvi višine zneska za kritje stroškov dela komisij za strokovne izpite in pridobivanju 
nazivov v dejavnostih s področja varstva kulturne dediščine za leto 1997 (interno MK, št.403-31/96), 
Zakon o arhivskem gradivu in arhivu (Uradni list RS, št. 20/97 in popravek 32/97,)
Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK),
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št 110/02 in popravek 8/03),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02),
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (Haaška konvencija), s Pravilnikom 
za njeno izvajanje (Uradni list FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/56),
Protokol k Haaški konvenciji (Uradni list FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/56),
Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter 
prenosa lastninske pravice na njih (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 50/73),
Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list SFRJ št. 56/74),
Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 
4/91),
Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (Uradni list RS - 
Mednarodne pogodbe, št.7/99, (Uradni list RS št 24/99)),
Zakon o ratifikaciji sporazuma med vlado RS in vlado ZDA o zaščiti in ohranjanju nekaterih kulturnih 
predmetov in dobrin (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 15/96, (Uradni list RS št 57/96)),
Uredba o ratifikaciji Statuta Mednarodnega centra za Študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin 
(ICCROM) (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št.2/96, (Uradni list RS št. 8/96)).

3. Dolgoročni cilji podprograma

zagotavljanje poslovne in upravne podpore drugim podprogramom iz pristojnosti ministrstva; 
zagotavljanje pogojev za individualno ustvaijanje kulturnih vrednot ;
ohranjanje in rast ugleda kulturnih dejavnosti s stališča širšega, javnega priznanja za najvišje dosežke na 
področju kulture;
zagotavljanje strokovne podpore razvojnim kultumo-političnim usmeritvam ministrstva;
učinkovitost pri umeščanju slovenske kulture doma in v tujini ter interaktivnih predstavniških povezavah z 
vladnimi in nevladnimi organizacijami s področja kulture v tujini;
razvijati strokovno in pravno varstvo; izboljšati finančne in druge mehanizme za dolgoročno ohranjanje 
kulturne dediščine:

o sprememba filozofije ohranjanja kulturne dediščine od kurative k preventivi, od pasivnega odzivanja 
na razmere k aktivnemu usmeijanju sprememb. Sprememba filozofije hkrati pomeni spremembo 
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osnovnega zakonskega okvira od zakona o varstvu kulturne dediščine, preko okoljske zakonodaje do 
zakona o izvajanja državnega proračuna

o Nadgradnja sistema financiranja varstva od sedanjih neposrednih državnih pomoči z drugimi 
oblikami, ki so bolj prilagojene ciljem ohranjanja dediščine (večletno sofinanciranje sprejetih 
spomeniškovarstvenih projektov, olajšave pri davku na dodano vrednost, davku na dobiček pravnih 
oseb in pri davku na premoženje, subvencioniranje obrestne mere za posojila,namenjena obnovi),

o Zagotavljanje delovanja informacijskega sistema kulturne dediščine, nadgradnja zbirnega registra 
nepremične dediščine in njegova povezava z novim registrom premične kulturne dediščine v enotni 
register. Evidentirana dediščina mora biti ovrednotena na osnovi sprejetih standardov.

podpora razvoju usposobljenosti partneijev, ki želijo prevzemati del odgovornosti za varstvo dediščine 
razvijanje strokovne, organizacijske in informacijske učinkovitosti javne službe, skrb za raziskovalno 
infrastrukturo 
izboljšati dostopnost do dediščine in povečati njen identifikacijski, vzgojni in gospodarski potencial 
zagotoviti dediščini vlogo spodbujevalca trajnostnega razvoja in kakovosti življenja 
povečati prepoznavnost Slovenije v Evropi in svetu s pomočjo kulturne dediščine

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

učinkovita poslovna, organizacijska, administrativna in informatizacijska podpora realizaciji drugih 
podprogramov z delovnega področja ministrstva;
realizacija programa (so)financiranja mednarodnega sodelovanja (mednarodnih projektov), ki bo oblikovan 
na podlagi obravnave prijav na projektni javni razpis;
realizacija podelitve osrednjih državnih nagrad s področja kulture in ustrezne popularizacije kulturnih 
dejavnosti;
selektivna realizacija programa članstev v mednarodnih organizacijah z upoštevanjem dolgoročnejših 
prioritet ministrstva.
glavni letni izvedbeni cilji na področju nepremične kulturne dediščine so zagotovitev normativne in pravne 
zaščite kulturne dediščine in kontinuirano delovanje Direktorata na novi lokaciji in v novi organiziranosti.

3025 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za kulturo bo v letu 2005 na tej postavki zagotavljalo sredstva za plače 130 zaposlenih delavcev. 
Sredstva za plače so izračunana na podlagi obstoječega števila zaposlenih in količnikov, ob upoštevanju 
kvantitativnih izhodišč za planiranje plač za leto 2005 iz Proračunskega priročnika 2004-2005.

3349 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za pokrivanje splošnih materialnih stroškov ministrstva, 
povezanih z izvajanjem administrativno-operativnih nalog, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, 
službenimi potovani po Sloveniji, udeležbo in zastopanjem ministrstva na sestankih mednarodnih organizacij in 
njihovih teles, z izvajanjem denacionalizacijskih in sodnih postopkov. Del materialnih stroškov je namenjen za 
izvedenska mnenja članov strokovnih skupin za posamezna področja kulturnih dejavnosti, ki se vrednotijo kot 
avtorsko delo ter za sejnine udeležencev Sveta za kulturo in za člane strokovnih komisij ter za sofinanciranje nalog 
Kulturniške zbornice.

Sredstva so predvidena tudi za pokrivanje materialnih stroškov za opravljanje nalog v zvezi s podržavljenimi 
kulturnimi spomeniki (sprememba odloka o razglasitvi, vpis razglasitve v zemljiško knjigo, izdaja odločb o varstvu 
lastnikom spomenika, pogodba o prenosu spomenika v posest, oddaja spomenika v najem, vpis lastninske pravice v 
zemljiško knjigo) ter nalog v zvezi z izvajanjem zakona o kulturni dediščini. Projekti s področja kulturne dediščine: 
mednarodni projekti (regionalna skupnost ALPE-JADRAN projekti SVETA EVROPE + Dnevi evropske dediščine, 
EVROPSKE UNIJE, UNESCO, ICOMOS + Mladina in dediščina, ICOM, ICCROM, DOCOMOMO, ECOVAST, 
Fundacija za zgodovinske vrtove, Delovna skupina za raziskovanje stavbarstva, EUROPA NOSTRA), nadaljevanje 
naloge Evidentiranje prikritih grobišč v Republiki Sloveniji, sodelovanje pri pripravi prostorskih planov lokalnih 
skupnosti, razglašanje kulturnih spomenikov, vročanje odločb lastnikom kulturnih spomenikov, nadaljevanje s 
pripravo zemljiškoknjižnih predlogov za vpis zaznambe razglasitve za kulturni spomenik državnega pomena ter 
vzpostavitev učinkovitega delovanja na novi lokaciji. Planirani indikatroji na področju dediščine: število razglasitev 
kulturnih spomenikov državnega pomena, vpisov zaznamb v zemljiško knjigo, izdanih odločb lastnikom kulturnih 
spomenikov, število sprejetih zakonov, pripravljenih podzakonski aktov in predpisov in drugih aktov, ki vplivajo na 
varstvo kulturne dediščine. Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov leta 2003, stroškov selitve in stroškov 
delovanja na novi lokaciji ter na osnovi navodil MF - proračunski priročnik 2004-2005.
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2929 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen porabe planiranih sredstev je nabava in nadgradnje računalniške opreme, mrežnih priključkov, nabava 
komunikacijskih storitev, nabava, nadgradnja in namestitev programske opreme, specialnih aplikacij in druga 
tehnološka posodobitev dela delavcev. Sredstva načrtujemo nudi za nabavo druge opreme skladno z načrtom nabave 
SSSV.Osnova za izračun potrebnih sredstev je Strateški plan razvoja informacijskega sistema Ministrstva za kulturo 
z organi v sestavi in načrt nabave SSSV. Podrobnejši opis nalog je naveden v Strateškem planu razvoja 
informacijskega sistema Ministrstva za kulturo z organi v sestavi, specifikacija opreme pa je bila posredovana SSSV 
inCVI.

4088 - Članarine v mednarodnih organizacijah

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke bomo plačevali nekatere članarine v mednarodnih vladnih in nevladnih organizacijah na 
področju kulture, ki so posledica odločitve Vlade Republike Slovenije, da država Slovenija postane polnopravna 
članica teh organizacij oziroma sodelujoča v programih (komunitami program EU "Kultura 2000", komunitami 
program EU "Media +’’, UNESCO, ICCROM, programi SE).

4554 - INDO K

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru te proračunske postavke so namenjena tekočemu vzdrževanju podatkovnih zbirk informacijskega 
sistema kulturne dediščine, predvsem vzdrževanju podatkovne baze zbirnega registra nepremične kulturne dediščine 
- ZRD (pospešeno vpisovanje enot v ZRD in zajem podatkov grafičnega dela podatkovne baze), širitvi rednega 
delovanja GIS kulturne dediščine (zagotavljanje podatkov eksternih slojev) in razvoju dokumentacijskega sistema. 
Sredstva so namenjena tudi pridobivanju arhivskega gradiva, zagotavljanju materialnega varstva in zaščitnemu 
skeniranju arhivskega gradiva, ki ga hrani INDOK center. Delno se bodo iz proračunske postavke krili tudi stroški 
urejanja specialne knjižnice po načelu prostega pristopa in izvedba kompletnega inventurnega popisa knjižničnega 
fonda. Razvoj potrebne programske opreme informacijskega sistema kulturne dediščine se bo financiral tudi iz 
sredstev, ki so namenjena za informatizacijo.

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

Izračuni sredstev temeljijo na osnovi navodil MF - proračunski priročnik 2004-2005.

5. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Direktorat bo v letu 2005 nadaljeval s kontinuiranim vpisovanjem enot dediščine v Register kulturne dediščine ter 
zaključeval prepis baze ZRD v zbirko osnovnih podatkov novega registra. Register nepremične kulturne dediščine, 
ki je osrednja zbirka geo-lociranih podatkov o kulturni dediščini, bo še naprej podlaga za načrtovanje posegov v 
prostor in prostorskem planiranju, za usklajevanje občinskih lokalnih planov, za pripravo strokovnih zasnov za 
dolgoročni plan RS za obdobje 2000-2020 ter za izdelavo strokovnih podlag za zasnove regionalnega razvoja in 
tekočem usldajevanju lokacijskih dokumentacij za infrastrukturne objekte državnega pomena.

4. Planirani indikatorji

število vpisanih enot v register kulturne dediščine, število dopolnjenih enot v registru

7114 - Mednarodno sodelovanje

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je tako po novem namenjena promocijskim projektom, kijih MK sofinancira na podlagi ciljnih razpisov za 
predstavitve slovenske kulture v določenih državah. Glede na to, da bo Slovenija v letu 2004 postala članica 
Evropske unije, bo Ministrstvo za kulturo sistematično podprlo predstavitev slovenske kulture v najpomembnejših 
evropskih kulturnih središčih in v obeh državah, ki bosta v letu 2005 predsedovali Evropski uniji. Iz te postavke 
bodo poleg tega sofinancirane nekatere utečene akcije in vnaprej sprejete obveznosti (štipendija Valvasor - 
Chevening, najemnina za atelje v New Yorku).

1529 - Popularizacija kulturnih dejavnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki bodo namenjena projektom na področju odnosov z javnostmi. Ministrstvo bo zagotavljalo 
dostopnost do ustreznih informacij čim širši javnosti z izdajo publikacij, pripravo spletnih strani na internetu; 
pripravo medijskih kampanj, ko gre za temeljne projekte ministrstva, ter akcij za promocijo kulture in kulturnih 
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dejavnosti Posebni projekti bodo namenjeni komuniciranju s strokovno in interno javnostjo ter znotraj tega 
izobraževanju na področju komuniciranja z javnostjo.

Cilj aktivnosti na področju odnosov z javnostmi je povečanje zaupanja državljanov v Ministrstvo za kulturo, 
njegovo politiko, program in ukrepe ter povečanje zanimanja javnosti za kulturno ponudbo oziroma kulturo nasploh.

7185 - Prešernove nagrade

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja za dosežke v umetnosti v Republiki 
Sloveniji. Prejmejo jih vrhunski ustvarjalci. Nagrade se podelijo na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem 
prazniku, kar je tudi strošek proračunske postavke. Podeljevanje nagrad vrednoti vrhunsko ustvarjalnost, postavlja 
merila zanjo in jo spodbuja. Zakon določa podelitev do 2 Prešernovi nagradi in do 6 nagrad Prešernovega sklada, 
statut pa tudi oblikovanje programa proslave v počastitev slovenskega kulturnega praznika.

4553 - Promocija in razvoj slovenskega jezika

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in projektov, ki so namenjeni uveljavljanju, promociji in razvoju 
slovenskega jezika

7112 - Raziskovalne naloge

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka, ki nosi ime raziskovalne naloge je doživela prenovo, ki se je pripravljala nekaj let in to v smeri 
zagotavljanja strokovnih osnov za strateško delovanje ministrstva, kar pomeni, da je Ministrstvo za kulturo 
prenehalo financirati raziskovalne naloge s področja kulture, ker sodi to v pristojnost raziskovalne dejavnosti, ki jo 
pokriva drugo ministrstvo, in se osredotočilo na aplikativne raziskave, ki jih potrebuje za svoje delo, so pa take 
narave, da zahtevajo specialistična znanja s katerimi samo ne razpolaga in bi bilo tudi negospodarno, da jih poskuša 
organizirati v okviru državne uprave. Dolgoročni cilj tega podprograma je zagotoviti večjo kredibilnost porabe 
javnega denarja za kulturo in posodobiti delo ministrstva, kar je ena od prioritet DRP 2002-2006.

Vzpostavitev raziskovalne infrastrukture v obliki programa Laboratorij kulturne politike, ki bo s projektnim 
načinom organiziranja, vendar s stabilnostjo, ki jo omogoča večletno financiranje, ter pridržanjem upravljanja 
programa ministrstvu, zagotovila Ministrstvu za kulturo raziskave in študije, ki bodo neposredno uporabne in bodo 
preusmerile pozornost od delitve denarja na evalvacijo rezultatov kulturne politike, kasneje pa tudi njenih učinkov 
na kulturni razvoj Slovenije. Kazalniki, ki so osnova za ugotavljanje doseganja ciljev tega programa, so kvalitativne 
narave in temeljijo na presoji skladnosti med kulturno političnimi problemi in vsebino raziskovanja.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Glavni izvedbeni cilj v letu 2005 je zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje raziskovalne infrastrukture ministrstva 
in ustvariti javni kulturnopolitični forum, ki bo legitimiral nacionalne kulturnopolitične odločevalce.

3. Planirani indikatorji

Kazalniki so letno povečanje obsega dela in kvalitete raziskovalnega programa, rast števila specializiranih 
raziskovalcev za področje kulturne politike, mednarodno usposabljanje, aktivna udeležba na referenčnih 
mednarodnih srečanjih, organizacija javnih razprav, predvsem za anlitsko ugotavljanje o obsegu in pomenu uporabe 
raziskovalnih spoznanj v potezah tekoče kulturne politike.

7285 - Republiške priznavalnine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka sledi cilju Uredbe o republiških priznavalninah na področju kulture (Ur. 1. RS, št 70/2003), tako da 
republiško priznavalnino dodeli minister/ministrica upokojenemu državljanu RS, ki je pomembno prispeval k 
slovenski kulturi, njegova pokojnina pa ni ustrezna danemu prispevku.

7049 - Samostojni ustvarjalci na področju kulture

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 7049 se nanaša na izplačilo mesečnih prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
obvezno zdravstveno zavarovanje samostojnim ustvarjalcem na področju kulture, ki so pridobili pravico do plačila 
prispevkov za socialno zavarovanje iz državnega proračuna na podlagi pogojev, ki jih določa uredba (Ur.list RS 
23/95 z dne 28.4.1995), katerih delo tako po obsegu kot kakovosti pomeni pomemben prispevek k slovenski kulturi 
ter da mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo.
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2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Po sprejemu novega zakona o kulturi v javnem interesu se v letu 2003 načrtuje prenova sistema državnih plačil za 
zavarovanja samostojnih kulturnih ustvarjalcev, ki bo ustavila zelo hitro rast števila upravičencev v zadnjih letih. 
Finančni učinki tega ukrepa bodo opazni šele v prihodnjih letih po izteku pravice sedanjim upravičencem.

18023506 - Nepremična koltarna dediščina

J. Opis podprograma

Navedeni podprogram vključuje proračunska sredstva, namenjena za financiranje delovanja Javnega zavoda 
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za 
varstvo kulturne dediščine, Uradni list RS, št 38/99), ter za delno financiranje delovanja Javnega zavoda Arboretum 
Volčji Potok (sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok, Uradni list RS, št. 102/99).

Navedeni podprogram vključuje izdatke - nepovratna sredstva, ki so namenjena za (so)financiranje spomeniških 
projektov obnove kulturnih spomenikov, izbranih na letnem javnem razpisu Ministrstva za kulturo. Podprogram 
vključuje tudi izdatke za obnovo spomenikov v lasti RS (izvajanje zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v 
družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 89/99) ter izdatke za izvajanje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

Poslanstvo: izvajanje javne službe na področju varstva nepremične dediščine na celotnem območju Slovenije ter 
upravljanja s kulturnimi spomeniki v lasti države, tj.:

evidentiranje dediščine in posredovanje podatkov v register dediščine 
priprava strokovnih podlag za razglasitvene akte in soglasij za upravne postopke 
izvajanje raziskovalnih projektov 
spremljanje vzdrževanja, posegov, rabe in prometa dediščine

- spremljanje upravljanje dediščine v lasti države in lokalnih skupnosti 
priprava smernic s področja dediščine v postopkih sprejemanja prostorskih in planskih aktov 
usmerjanje in spremljanje dela izvajalcev dejavnosti varstva dediščine 
priprava restavratorskih in konservatorskih programov 
izdajanje navodil lastnikom spomenikov oz. dediščine 
upravljanje, vzdrževanje, obnavljanje, varstvo in prezentacija arboretuma Volčji Potok

Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine in razvijanje njenega potenciala, da bo :

kulturna dediščina na področjih, ki jih pokriva Ministrstvo za kulturo, deležna takšnega strokovnega, 
pravnega in finančnega varstva, ki bo omogočilo sedanjim in prihodnjim rodovom uživanje v dediščini (cilj 
Strategije gospodarskega razvoja - SRGS: krepitev konkurenčnosti Slovenije s pomočjo večje učinkovitosti 
države in z uveljavljanjem prehoda v na znanju temelječo družbo),
kulturna dediščina dostopna čim širšemu krogu ljudi in da jo bodo prebivalci Slovenije občutili kot 
vrednoto, s katero se identificirajo in za ohranjanje katere se je vredno potruditi (cilj SRGS: spodbujanje 
ohranjanja kulturne identitete oziroma socialne povezanosti in vključenosti), 
ohranjanje dediščine upoštevano kot prispevek h kakovosti življenja in kot spodbuda za trajnostni 
gospodarski in socialni razvoj v celoti in še posebej kot sestavina urejanja, prenove in oživljanja mest in 
drugih naselij, razvoja podeželja in manj razvitih območij (cilj SRGS: povečevanje socialne, gospodarske in 
okoljske blaginje državljanov Slovenije, skladen regionalni razvoj),
Slovenija bolj prepoznavna v Evropi in svetu kot država, ki ima sicer nekaj izjemnih spomenikov, predvsem 
pa jo odlikujeta številčna in raznovrstna kulturna dediščina in razvita skrb za njeno ohranjanje (cilj SRGS: 
vloga kulture in negovanega okolja kot dejavnikov krepitve mednarodne konkurenčnosti Slovenije).

Ključna naloga: uveljavitev učinkovitega delovanja javne službe na področju varovanja NKD na celotnem ozemlju 
RS (učinkovito strokovno varstvo) ter skrb za upravljanje s kulturnim spomenikom oblikovane narave in 
prezentacija njegovih kulturnih vrednot

Ohranjanje kulturne dediščine: redno vzdrževanje in varstvo fizičnih dediščinskih struktur pred propadanjem in 
drugimi oblikami ogroženosti, vključno z usmeijanjem razvoja, ki vpliva na stanje dediščine in na možnosti njene 
trajnostne (gospodarske) rabe.

2. Pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l RS, št.7/99),
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.RS, št. 96/02),
Zakon o lastninjenju spomenikov v družbeni lasti (Ur.l.RS, št.89/99),
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Ur.l.RS, 
št.24/98,14/03),
Enotni programski dokument 2004-2006,
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.l.RS, št6/03),
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Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št 
38/99),
Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok (Uradni list RS, št 102/99,)
Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva 
kulturne dediščine (Uradni list RS, št 113/00),
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št 12/91, 8/96 in 36/00 - ZPDZC),
Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, ŠL17/81, popravek 18/81 in 42/86 ter Uradni list 
RS, št 8/90 - ZSDZ in 35/01),
Zakon o Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. 1/81 in 42/86 ter Uradni list RS, št 8/90 - ZSDZ 
in 119/02-ZON-A),
Zakon o Kobilami Lipica (Uradni list RS, št 29/96),
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št 57/96),
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št 110/02 in popravek 8/03),

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št 110/02),
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št 44/97),
Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (Haaška konvencija), s Pravilnikom 
za njeno izvajanje (Uradni list FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/56),
Protokol k Haaški konvenciji (Uradni list FLRJ - Mednarodne pogodbe, št 4/56),
Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter 
prenosa lastninske pravice na njih (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št 50/73),

- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list SFRJ št 56/74),
Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št 
4/91),
Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (Uradni list RS - 
Mednarodne pogodbe, št. 7/99, (Uradni list RS št 24/99)),
Zakon o ratifikaciji sporazuma med vlado RS in vlado ZDA o zaščiti in ohranjanju nekaterih kulturnih 
predmetov in dobrin (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 15/96, (Uradni list RS št. 57/96)), 
Uredba o ratifikaciji Statuta Mednarodnega centra za študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin 
(ICCROM) (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, Št.2/96, (Uradni list RS št. 8/96)),
Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o sodelovanju 
pri programu strokovnega usposabljanja in obnove palače Manzioli v Izoli - Isoli (št 351-03/95-5/5-8 z dne 
24.10.1996).

3. Dolgoročni cilji podprograma

a) Razvijanje strokovne, organizacijske in informacijske učinkovitosti javne službe na področju varstva NKD oz. 
razvijanje strokovnega varstva:

o spremljanje in zagotavljanje nadzora nad posegi na NKD in njihovo namembnostjo
o svetovanje lastnikom kulturnih spomenikov oz. dediščine in izdelava kvalitetnih konservatorsko- 

restavratorskih programov
o izobraževanje in usposabljanje kadrov na področju KD in lastnikov NKD
o sodelovanje v upravnih postopkih, ki se nanašajo na varovanje NKD in priprava strokovnih podlag za 

to
o strokovno vrednotenje dediščine in spomenikov
o popularizacija NKD in strokovnega dela služb
o izvajanje raziskovalnih projektov na področju varstva NKD z uvajanjem novih metod in tehnologij

b) Celovita obnova in oživitev spomenikov državnega pomena v lasti RS po postopkih, ki postanejo standard za 
obnovo vseh spomenikov, in sicer v naslednjih sklopih:

o pridobitev raziskovalnih študij, potrebnih za pripravo konservatorskih načrtov in načrtov upravljanja, 
o priprava konservatorskih načrtov (raziskave, konservatorsko vrednotenje, program funkcij, presoja 

upravičenosti investicije) in načrtov upravljanja,
o celovita fizična obnova (organizacija del, dokumentiranje in evaluacija posegov).
o evaluacija gospodarskih, socialnih in kulturnih koristi obnove in oblikovanje standardov.

c) Sanacija najbolj ogroženih kulturnih spomenikov z usmerjanjem tekočega financiranja in sredstev po 
posebnem zakonu (Kulturni tolar).

d) Podpora drugim varstvenim projektom, ki celostno in trajno ohranjajo in oživljajo kulturno dediščino, kot so:

pridobitev znanstvenih, tehničnih in družbeno-ekonomskih študij, potrebnih za pripravo strokovnih zasnov 
za prostorske akte in razvojne načrte,
pilotni projekti za razvoj konservatorskih metod za različne, predvsem ogrožene vrste dediščine, za razvoj 
sodelovanja z drugimi sektorji in vzpodbujanje zasebne pobude, 
celovita fizična obnova glede na prioritete NKP.
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4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2005:

zagotovitev učinkovitega delovanja javne službe na področju NKD v skladu s sprejetim programom;
- obnovitev kulturnih spomenikov v skladu s sprejetim programom (so)financiranja za leto 2005 in sprejetih 

intervencijskih posegov;
pridobitev strokovnih podlag in investicijsko-tehnične dokumentacije za spomenike v lasti Republike 
Slovenije po planu za leto 2005 ter na osnovi Evropskega programskega dokumenta (projekti, sofinancirani 
iz ERDF - ukrep: spodbujanje razvoja turističnih destinacij - leto 2005) 
izvedba odobrenih projektov »kulturnega tolaija« za leto 2005.

Indikatorji: Število razglašenih kulturnih spomenikov, število predlogov za vpis v register kulturne dediščine, število 
pripravljenih strokovnih osnov za razglasitev spomenikov državnega in lokalnega pomena, število izdelanih 
varstvenih režimov za izdajo odločb lastnikom kulturnih spomenikov, število izdelanih konservatorsko- 
restavratorskih programov, število strokovnih mnenj in soglasij v upravnih postopkih, število opravljenih svetovanj 
z lastniki KS ter strokovnih ogledov in nadzorov nad posegi na KS

število obnovljenih in saniranih kulturnih spomenikov oz. izvedenih spomeniško-varstvenih projektov

Planirani rezultati:

300 razglasitev kulturnih spomenikov, 900 predlogov za vpis in dopolnitev vpisov v register kulturne dediščine, 
350 pripravljenih strokovnih osnov za razglasitev spomenikov državnega in lokalnega pomena, 400 izdelanih 
varstvenih režimov za izdajo odločb lastnikom kulturnih spomenikov, 50 izdelanih konservatorsko-restavratorskih 
programov, 50 izdelanih strokovnih zasnov, 11000 strokovnih mnenj in soglasij v upravnih postopkih, 5000 
opravljenih svetovanj z lastniki kulturnih spomenikov ter strokovnih ogledov in nadzorov nad posegi na kulturni 
dediščini, dokončanje priprave strokovnih podlag in investicijsko-tehnične dokumentacije za tretji sklop 10 
kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije, 5 investicijskih projektov, izvedba odobrenih projektov 
sprejetega letnega programa (so)financiranja na področju varstva nepremične kulturne dediščine za leto 2005 
(konservatorska in projektna dokumentacija, konservatorski in restavratorski posegi, spomeniki, vključenih v 
prenovo), EPD ter »kulturnega tolaija« za leto 2005- skupno ocenjeno število projektov je najmanj 110.

2450 - Javni zavodi za nepremično dediščino

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za financiranje delovanja Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo 
kulturne dediščine (centrala, 7 organizacijskih enot in Restavratorski center ter vzpostavljena mreža informacijskih 
pisam), in sicer: za pokrivanje osebnih dohodkov, splošno-obratovalnih stroškov, stroškov investicijskega 
vzdrževanja osnovnih sredstev ter programskih stroškov (projekti) zavoda. Proračunska sredstva so namenjena tudi 
za sofinanciranje delovanja javnega zavoda Arboretum Volčji Potok, tj. stroškov varovanja in oskrbovanja 
arboretskih nasadov, vzdrževanja infrastrukture za obisk arboretuma in opravljanje vodniške službe.

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

Izračuni sredstev temeljijo na določitvi prioritet MK.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

strokovno vrednotenje dediščine in spomenikov, spremljanje in zagotavljanje nadzora nad posegi na NKD in 
njihovo namembnostjo, svetovanje lastnikom kulturnih spomenikov oz. dediščine in izdelava kvalitetnih 
konservatorsko-restavratorskih programov, izobraževanje in usposabljanje kadrov na področju KD in lastnikov 
NKD, sodelovanje v upravnih postopkih, ki se nanašajo na varovanje NKD in priprava strokovnih podlag za to, 
popularizacija NKD in strokovnega dela služb, izvajanje raziskovalnih projektov na področju varstva NKD z 
uvajanjem novih metod in tehnologij

4. Planirani indikatorji

število razglasitev kulturnih spomenikov, število predlogov za vpis v register kulturne dediščine, število predlogov 
za dopolnitev vpisov v register, število pripravljenih strokovnih osnov za razglasitev spomenikov državnega in 
lokalnega pomena, število izdelanih varstvenih režimov za izdajo odločb lastnikom kulturnih spomenikov, število 
izdelanih konservatorsko-restavratorskih programov, število izdelanih strokovnih zasnov, število strokovnih mnenj 
in soglasij v upravnih postopkih, število opravljenih svetovanj z lastniki kulturnih spomenikov ter strokovnih 
ogledov in nadzorov nad posegi na kulturni dediščini
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4552 - Kulturni tolar - spomeniki

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so predvidena za izvajanje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju 
sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (2004-2008), ki je v prvi obravnavi v Državnem 
zboru. V štirih letih naj bi za izvajanje zakona zagotovili skupaj 9,899 milijarde tolarjev.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov sanacije kulturnih spomenikov iz seznama »kulturnega tolaija« in 
prioritet MK.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Pri objektih, opredeljenih v zakonu, bo glede na odobrena proračunska sredstva izpeljana osnovna faza prenove, ki 
bo preprečila ogrožanje spomeniških prvin.

4. Planirani indikatorji

število objektov, vključenih v prenovo in število prenovljenih objektov, odobrenih na javnem pozivu oz. razpisu

4550 - Spomeniki

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so predvidena za obnovo, sanacijo in prezentacijo najpomembnejših in najbolj ogroženih 
spomenikov kulturne dediščine (urbana, sakralna, profana, etnološka, tehnična in memorialna dediščina), zaščitnim 
in nujnim arheološkim izkopavanjem, nadaljevanju arheoloških zaščitnih raziskav ter nujni sanaciji že odkritih 
objektov, varstvu dediščinske kultivirane in oblikovane krajine, nadaljevanju sistematičnega in interventnega 
reševanja izjemno ogroženega srednjeveškega stenskega slikarstva, lesene plastike in "zlatih oltaijev" ter nujnim - 
interventnim posegom, ki preprečujejo nastajanje večje škode na posameznih objektih kulturne dediščine oziroma 
preprečujejo porušenje le-teh. Sredstva so namenjena izvajanju letnega planiranega programa ter omenjenim 
interventnim posegom. Projekti, ki bodo financirani s sredstvi iz te proračunske postavke, bodo določeni na podlagi 
javnega razpisa in priporočil pristojne strokovne službe ter Inšpektorata za kulturno dediščino.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov dosedanjih projektov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Cilj podpore je preprečevanje propada spomeniških lastnosti ogroženih spomenikov, spodbujanje prenove le teh, 
spodbuda drugim vlagateljem, predvsem lastnikom in lokalnim skupnostim ter promocija strokovno vodenim 
prenovam.

4. Planirani indikatorji

število izdelanih konservatorskih in projektnih dokumentacij, število konservatorskih in restavratorskih posegov, 
število spomenikov, vključenih v prenovo.

4551 - Spomeniki - last RS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lasti nalaga Direktoratu za dediščino skrb za 
upravljanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov, v lasti RS (Ur.l.RS, št. 89/99). V lasti države je 42 kulturnih 
spomenikov, ki so izjemnega pomena. Predvsem gradovi so izredno slabo vzdrževani (nekateri celo zapuščeni), zato 
je nujno potrebno v prvih letih zagotoviti proračunska sredstva za statično sanacijo ter ostala obnovitvena dela, ki 
preprečujejo nastajanje večje škode ali celo porušitve (npr. popravila streh, statična utrditev stropov in obzidij). Pri 
statično in gradbeno saniranih objektih to omogoča, da se na osnovi javnih razpisov začne državne spomenike 
postopoma oddajati v dolgoročno upravljanje oz. najem in njihovo vključevanje v regionalne razvojne programe in 
kandidiranje za sofinanciranje iz evropskih strukturnih skladov.

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

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov sanacije kulturnih spomenikov in prioritet MK.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Direktorat bo v letu 2005 nadaljeval z intenzivno statično in gradbeno prenovo drugega sklopa objektov. Pri statično 
saniranih bo izpeljal nadaljnjo gradbeno sanacijo in pripravil objekte za dolgoročni najem z javno funkcijo.

poročevalec, št. 83/IX 3504 13. oktober2003



4. Planirani indikatorji

število statično in gradbeno saniranih objektov, število izdelanih investicijskih projektov

4557 - Strukturni skladi -EU

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so evidentirana evropska sredstva (tuja udeležba), predvidena za izvajanje 
projektov, sofinanciranih iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF - 1. prioriteta, 2. Ukrep: Spodbujanje 
razvoja turističnih destinacij).

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

Pri načrtovanju je upoštevan limit, ki gaje določila Vlada RS.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Načrtovano je sofinanciranje prenove 10 objektov v različnih regijah skladno s strategijo razvoja turizma, od tega 
treh objektov prioritetno.

4. Planirani indikatorji

število objektov, vključenih v prenovo.

4555 - Strukturni skladi - spomeniki - slovenska udeležba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so predvidena za izvajanje projektov, sofinanciranih iz evropskega sklada za regionalni razvoj 
(ERDF -1. prioriteta, 2. Ukrep: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij).

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

Pri načrtovanju je upoštevan limit, ki gaje določila Vlada RS.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Načrtovano je sofinanciranje prenove 10 objektov v različnih regijah skladno s strategijo razvoja turizma, od tega 
treh objektov prioritetno.

4. Planirani indikatorji

število objektov, vključenih v prenovo.

18023507 - Premična kulturna dediščina
l

1. Opis podprograma

Premična kulturna dediščina so premičnine in njihove zbirke, oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultati 
ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj značilnih za posamezna 
obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in 
civilizacijskega pomena v javnem interesu.

Premična dediščina so predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki naše kulturne, gospodarske in 
politične zgodovine: arhivsko gradivo, predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, 
arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo 
zgodovinska dogajanja na Slovenskem.

Kulturna funkcija premične dediščine pomeni neposredno vključevanje dediščine v aktivno življenje, predvsem na 
področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj preteklih obdobij, v krepitvi narodne samobitnosti in kulturne 
identitete.

2. Pravne podlage

Varstvo dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov in skupin predmetov, ki so opredeljeni 
kot dediščina v 2. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) (Uradni list RS, št.7/99). Skladno z 
zakonodajo ZVKD in Pravilnikom o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na 
področju varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št 113/2000).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Temeljni cilji premične kulturne dediščine so:

vzdrževanje in obnavljanje premične dediščine ter preprečevanje ogroženosti
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- zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine 
zagotavljanje javne dostopnosti premične kulturne dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in 
raziskovanja

- preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina in oblike dediščine in s tem 
vrednost dediščine
zagotoviti izpolnjevanje opredeljenega poslanstva in zbiralne politike muzejev, galerij in arhivov.

Z jasno strategijo izvajanja kvalitetnega programa, vzdrževanjem in obnavljanjem premične dediščine se bo zvišala 
kvaliteta dela in utrdil pomen varovanja dediščine.

Za leto 2005 se predvideva na področju muzejske dejavnosti priprava 2 stalnih razstav v državnih muzejih 
(Slovenski etnografski muzej, Tehniški muzej Slovenije), 80 občasnih razstav, študijskih, med muzejskih in med 
galerijskih razstav, 200 pedagoško/andragoških programov, raziskovalne projekte, dodatno strokovno delo, 
strokovno izpopolnjevanje doma in v tujini in izdajanje strokovnih publikacij. Obisk muzejev se iz leta v leto 
povečuje.

Za galerijsko dejavnost je dolgoročno pomembno podpreti nekomercialni del in spodbujati mednarodno izmenjavo 
razstav, še naprej pa podpirati in utrditi tradicionalne mednarodne dogodke doma in v tujini (bienalne prireditve) ter 
vzpodbujati skupne raziskovalne projekte.

Za leto 2005 se predvideva sofinanciranje 50 tekočih razstav, 5 priprave skupnih razstav in izvedbo 5 večjih 
mednarodnih projektov v javnih zavodih, odpreti kvalitetne pedagoške programe, raziskovalne projekte in pričeti s 
prenovo stalne zbirke v vseh javnih zavodih.

Dolgoročni cilji arhivske dejavnosti so:varovanje in prevzemanje arhivskega gradiva javnih oseb iz 9.člena ŽAGA 
ter zasebnega arhivskega gradiva v skladu z ŽAGA, valorizacija in strokovna obdelava gradiva, zagotavljanje 
materialnih in drugih pogojev za varstvo arhivskega gradiva in izvajanje javne službe, vključitev regionalnih 
arhivov v nastajajoči informacijski sistem arhivske službe, evidentiranje arhivskega gradiva v tujini, posodobitev 
uporabe arhivskega gradiva v okviru nastajajočega informacijskega sistema arhivov, izdelovanje inventarjev 
najpomembnejših fondov in zbirk.

Zagotoviti je potrebno javno dostopnost dediščine in omogočiti njeno preučevanje in raziskovanje. Z informatizacijo 
muzejev in galerij ter vzpostavitvijo registra premične kulturne dediščine in povezave z ostalimi registri tako v 
Sloveniji kot v svetu se bo izboljšala tudi dostopnost do muzejskega, galerijskega in arhivskega gradiva.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni na lemi izvedbeni cilji, indikatoiji in planirani rezultati na področju muzejev, galerij in arhivov so: 

informatizacija muzejev in galerij,
vzpostavitev registra premične kulturne dediščine in s tem zagotoviti dostopnost kulturne dediščine 
javnosti,
zagotoviti minimalne pogoje za varovanje in hranjenje premične kulturne dediščine z vzpostavitvijo mreže 
restavratorsko - konservatorske dejavnosti,
racionalizacija in večja učinkovitost dejavnosti, ki jo je mogoče doseči z izobraževanjem (področje 
menedžmenta) in prestrukturiranjem zaposlenih,
sodelovanje z ustvaijalci arhivskega in dokumentarnega gradiva, valorizacija njihovega gradiva ter 
izobraževanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, 
vrednotenje, ureditev in popis fondov, ki so že prevzeti, 
valorizacija dokumentarnega gradiva ustvaijalcev do leta 1991, 
nadaljevanje projekta enotnega informacijskega sistema vključno s skeniranjem najpomembnejšega 
gradiva, 
dajanje arhivskega gradiva v uporabo, 
zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za varstvo arhivskega gradiva ter izvajanje javne službe, 
posredovanje kulturnih vrednot, 
sodelovanje z arhivski službami v tujini, 
evidentiranje arhivskega gradiva, pomembnega za Slovenijo in Slovence v tujini.

2500 - Arhivski programi in projekti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za financiranje programov na področju varstva arhivskega gradiva, ki jih izvajajo druge 
pravne osebe in društva in sicer so to predvsem programi cerkvenih arhivov ter program osrednjega stanovskega 
društva.

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

Skladno z ZAG-om ter program osrednjega stanovskega društva.
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2488 - Muzeji, galerije, arhivi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka 2488 je namenjena sofinanciranju redne dejavnosti programov v muzejih, galerijah in arhivih.

Muzeji

Iz navedene proračunske postavke se sofinancira redna dejavnost premične kulturne dediščine v enaintridesetih 
javnih zavodih - muzejih v 7 državnih muzejih, katerih ustanovitelj je država in 11 pokrajinskih, 4 posebnih in 11 
medobčinskih, katerih ustanovitelji so občine (Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Tehniški 
muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Slovenski gledališki muzej, Slovenska 
kinoteka, Pokrajinski muzej. Celje, Goriški muzej Nova Gorica, Pokrajinski muzej Koper, Gorenjski muzej Kranj, 
Pokrajinski muzej Maribor, Pokrajinski muzej Murska Sobota, Dolenjski muzej Novo mesto, Koroški pokrajinski 
muzej Slovenj Gradec, Mestni muzej Ljubljana, Pokrajinski muzej Ptuj, Pokrajinski muzej Sergej Mašera Piran, 
Muzej novejše zgodovine Celje, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Posavski muzej Brežice, Belokranjski muzej 
Metlika, Zasavski muzej Trbovlje, Mestni muzej Idrija, Pokrajinski muzej Kočevje, Notranjski muzej Postojne, 
Kulturni center Kamnik - muzej, Loški muzej Škofja Loka, Muzej Velenje, Muzeji radovljiške občine in Tolminski 
muzej).

Galerije

Iz postavke se sofinancirajo umetniški programi vizualnih úměrnosti v desetih javnih zavodih (2 državna muzeja, 8 
pokrajinskih muzejev - galerij: Narodna galerija, Modema galerija, Mednarodni grafični likovni center, Arhitekturni 
muzej, Galerija B.Jakac v Kostanjevici, Umetnostna galerija Maribor, Pilonova galerija v Ajdovščini, Galerija 
Murska Sobota, Obalne galerije Piran in Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec).

Arhivi

Regionalni arhivi (Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv Ptuj, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski 
arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Zgodovinski arhiv Celje) kot javni zavodi, katerih ustanovitelj je 
država (Uradni list RS, št.17/98), izvajajo v skladu z Zakonom o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, 
št.20/97; popravek št.32/97, v nadaljevanju ŽAGA) in podzakonskimi akti (Uradni list RS, št.59/99), javno arhivsko 
službo.

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

Varstvo dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov in skupin predmetov, ki so opredeljeni 
kot dediščina v 2. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) (Uradni list RS, št.7/99). Skladno z 
zakonodajo ZVKD in Pravilnikom o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na 
področju varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 113/2000).

Zakonom o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, št.20/97; popravek št.32/97, v nadaljevanju ZLAGA) in 
podzakonskimi akti (Uradni list RS, št.59/99), javno arhivsko službo.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Financira se muzejski in galerijski program, ki vsebuje evidentiranje, dokumentiranje, inventariziranje, 
konserviranje in restavriranje muzejskih predmetov ter vodenje registra, postavitve in prenove stalnih razstav in 
zbirk, občasne razstave, študijske razstave, razstave z med muzejsko in med galerijsko izmenjavo doma in v tujini, 
pedagoške/andragoške programe, programe popularizacije, programe izobraževanja na področju muzeologije in 
restavratorstva, programe mednarodnega sodelovanja z uveljavljanjem slovenske muzeologije, odkupe in izdajanje 
strokovnih publikacij.

Ključna naloga regionalnih arhivov je varovanje javnega arhivskega gradiva državnih organov, organizacijskih 
enot državnih organov, izvajalcev javnih pooblastil oziroma javnih služb, ki jih zagotavlja država in ki opravljajo 
dejavnost na območju ene ali več lokalnih samoupravnih skupnosti ter nastaja na območju regionalnega arhiva. 
Omenjena naloga vključuje tudi druge naloge, naštete v 11.členu ŽAGA in sicer: vrednotenje dokumentarnega 
gradiva pri javnopravnih osebah, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje delavcev, ki delajo z 
dokumentarnim gradivom; zbiranje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, izdelovanje 
inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, objavljanje 
arhivskih virov; hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva; vodenje evidenc javnega in zasebnega 
arhivskega gradiva; izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu, ki je v tujini in se nanaša na 
Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva; evidentiranje zasebnega 
arhivskega gradiva pravnih in fizičnih oseb; sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno 
svetovanje, izvajanje strokovnega nadzora; dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij 
ter potrdil na podlagi dokumentov; posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom; opravljanje 
raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom; izdajanje 
publikacij.
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4. Planirani indikatorji

Za leto 2005 se predvideva na področju muzejske dejavnosti priprava 2 stalnih razstav v državnih muzejih 
(Slovenski etnografski muzej, Tehniški muzej Slovenije), 80 občasnih razstav, študijskih, med muzejskih in med 
galerijskih razstav, 200 pedagoško/andragoških programov, raziskovalne projekte, dodatno strokovno delo, 
strokovno izpopolnjevanje doma in v tujini in izdajanje strokovnih publikacij. Obisk muzejev se iz leta v leto 
povečuje, približuje se številu 1.000.000,00 obiskovalcev letno.

V galerijah povečati obiskanost na 400.000 obiskovalcev letno, spodbujati mednarodno izmenjavo razstav, še naprej 
podpirati in utrditi tradicionalne mednarodne dogodke doma in v tujini (bienalne prireditve) ter spodbujati skupne 
raziskovalne projekte.

Za leto 2005 predvidevamo sofinanciranje 50 tekočih razstav, sofinancirati priprave 4 skupnih razstav in 
sofinancirati 5 večjih mednarodnih projektov. Prednostno bodo podprti pedagoški programi, raziskovalni projekti in 
prenove stalnih zbirk.

Spremljanje rednega dela javnih zavodov skozi leto in rezultati letnih poročil javnih zavodov

(poglavitni kazalci: dostopnost, število razstav, število mednarodnih izmenjav, izkoriščenost kadrovskega in 
infrastrukturnega potenciala).

2498 - Muzejski programi in projekti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju in sofinanciranju muzejske dejavnosti v okviru programov: programov 
nevladnih organizacij (društva), ciljnega razpisa, projektnega razpisa, mednarodnega sodelovanja in posameznikov.

V okviru te postavke se bo v letu 2005 financiralo in sofinanciralo sledeče projekte: promocije in varovanja 
premične kulturne dediščine, informatizacijo muzejev, nadaljevanje projekta registra premične kulturne dediščine.

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

Izhodišča upoštevanjo Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 96/02) in Zakona o 
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št7/99).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se bo v letu 2004 financiralo in sofinanciralo projekte z namenom evidence premične kulturne 
dediščine Slovenije in ciljem povezanosti registra premične kulturne dediščine z ostalimi registri kulturne dediščine 
v Sloveniji in v svetu, projektov vzpodbujanja programov za hendikepirane, oblikovanje kvalitetnih pedagoških in 
andragoških programov na področju spoznavanja in varovanja kulturne dediščine, oblikovanje programov 
univerzitetnega študija na področju varovanja kulturne dediščine in povezovanje s programi na področju turizma v 
povezovanju nacionalnega programa kulture s strategijo razvoja turizma.

1533 - Odkupi premične kulturne dediščine

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena odkupom premične kulturne dediščine muzejev in galerij. Namenjena je sistematičnemu 
zbiranju muzejsko-galérijskega gradiva v okviru Uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na 
področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi javnih muzejev (Uradni list RS, št.97/2000) in 8. člena 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.7/99). Cilj odkupov muzejskih in galerijskih predmetov ali 
zbirk je izpopolnjevanje nujnih vrzeli v nacionalnih zbirkah premične kulturne dediščine in fundusa likovne 
dediščine skladno s poslanstvom muzeja/galerije.

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

N letu 2005 se predvidevajo v okviru javnega poziva odkupi premične kulturne dediščine za javne in občinske 
zavode, ki zbirajo in hranijo premično in likovno kulturno dediščino. S predvidenimi 35 enotami in zbirkami 
odkupljenih predmetov, se bodo pomembno izpopolnile in obogatile nacionalne zbirke premične kulturne dediščine.

18033501 - Umetniški programi

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen vzpodbujanju ustvaijalnosti in poustvarjalnosti, distribuciji in diseminaciji javnih kulturnih 
dobrin ter konkurenčnosti različnih vrst izvajalcev z raznovrstnimi zvrstmi umetnosti na področjih uprizoritvenih, 
vizualnih, glasbenih in intermedijskih umetnosti tako v slovenskem kulturnem prostoru, kot v mednarodnem 
prostoru.
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2. Pravne podlage

Temeljni predpis: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilji sledijo kratkoročnim in so povezani predvsem z dinamiko sprejetja strateškega akta- nacionalnega 
programa za kulturo (2004-2007). Dolgoročni cilj je, ne glede na dinamiko sprejemanja ključnih predpisov, 
usposobiti umetniške ustanove in organizacije k čim višji primerjalni konkurenčnosti s sorodnimi organizacijami v 
Evropi ter razvijanje že doseženega kakovostnega standarda na področju umetnosti. Poseben poudarek je namenjen 
trajnejši podpori odličnih izvajalcev na področju úměrnosti. Vrhunske nevladne in zasebne organizacije bodo 
upravičene do naslednjih sredstev: programski materialni stroški, splošni stroški delovanja, stroški za plačilo dela ter 
stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme. Kot poseben instrument zagotavljanja pogojev za 
ustvarjalnost posameznika bodo tudi v letu 2005 razpisane »štipendije za ustvarjalnost«.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Ključna izhodišča in naloge na področju umetnosti so: zvišanje dostopnosti (obiskanosti) v ustanovah; zvišanje 
obsega programov in projektov oz. posameznih prednostnih programskih sklopov; izboljšanje infiastruktumih in 
delovnih pogojev zaposlenih in samozaposlenih; podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, prepoznavnih in prodornih 
programov in projektov v mednarodnem prostoru; programsko in poslovno sodelovanje med javnim in nevladnim 
sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji; podpiranje mednarodno uveljavljenih in profiliranih festivalov in 
prireditev; zvišanje izkoriščenosti razpoložljive javne infrastrukture in zaposlenih kadrov v javnih zavodih; podpora 
razprševanju javnih kulturnih dobrin po celotnem ozemlju Republike Slovenije; mehka reforma organizacije dela, 
načina zaposlovanja in povečanja avtonomije uprav v javnem sektorju; postopno vzpostavljanje inovativnih 
intermedijskih centrov v posameznih regijah in vzpostavljanje ostalih kulturniških mrež.

2324 - Glasbeni programi in projekti nevladnih organizacij in posameznikov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni programi:

Ministrstvo za kulturo bo v letu 2005 programsko sofinanciralo delovanje nevladnih organizacij s področja 
glasbenih umetnosti, katerih kakovost in obsežnost prijavljenih programov ter njihove reference iz preteklosti 
zagotavljajo, daje njihovo delovanje v javnem interesu.

S programskim financiranjem bomo nevladnim institucijam s področja glasbene umetnosti, ki kontinuirano izvajajo 
vrhunsko in raznoliko kulturno ponudbo koncertnih ciklov in festivalov, posameznih koncertnih gostovanj, 
glasbeno-scenske produkcije, glasbenega založništva, naročil glasbenih novitet ter drugih programov s področja 
glasbe, omogočili lažje in javnim zavodom primerljivejše delovanje. V letu 2005 se načrtuje nadaljevanje 
vzpostavitve delovanja Glasbenega informacijskega središča.

Cilj po obsegu programov: sofinanciranje do 15 programov nevladnih organizacij.

Glasbeni projekti:

Tudi v letu 2005 bo Ministrstvo za kulturo sofinanciralo posamezne akcije- projekte: koncertne cikle in festivale ter 
posamezna koncertna gostovanja, glasbeno založništvo (arhiviranje in izdaje akustičnih, notnih gradiv ter revij in 
knjig), načrtno spodbujalo nastajanje novih glasbenih del, glasbeno scensko produkcijo, negovanje naše glasbene 
preteklosti, strokovne simpozije in delavnice, ter promoviralo kakovostno slovensko glasbo izven naših meja.

Cilj po obsegu projektov: sofinanciranje okoli 130 projektov.

Ostali programski in projektni cilji:

vzpodbujanje kakovosti, deficitarnih glasbenih zvrsti, konkurenčnosti v mednarodnem prostoru, uspešnega 
poslovanja izvajalcev in inovativnosti. Zvišanje dostopnosti glasbenih dobrin po celotnem ozemlju Slovenije.

2. Planirani indikatorji

Spremljanje kazalcev glasbenih programov in projektov:

podlaga za spremljanje načrtovanih ciljev so letna poročila o izvedbi programov in projektov po obsegu: število 
izvedenih programov in projektov, število izdanih zgoščenk, notnih izdaj, knjig in revij, število glasbenih novitet; po 
kazalcih dostopnosti (obiskanost doma in v tujini); po kazalcih kakovosti (odmevi strokovne javnosti) in uspešnosti 
(reference izvajalcev, poslovna uspešnost).
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2347 - Intermedijske umetnosti - programi in projekti nevladnih organizacij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru intermedijskih umetnosti bodo financirani programi in projekti vseh umetniških praks, ki se v svojem 
ustvarjalnem aktu poslužujejo informacijske tehnologije, robotike, spleta, kibernetike, teleprezence, virtualne 
resničnosti, multimedijskosti in tako imenovane »razširjene telesnosti«.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Cilji:

predvidoma bomo podprli programe šestih nevladnih organizacij, ki bodo izvedle okrog 50 programskih enot, od teh 
okrog 20 produkcij (nekatere v mednarodnih koprodukcijah) okrog 28 mednarodnih akcij in 1 festival. Na 
projektnem razpisu pa pričakujemo okrog 10 projektnih izvajalcev, ki ustvatjajo na tem področju. Poseben cilj je 
transnacionalna in globalna kreativna povezava.

3. Planirani indikatorji

Spremljanje kazalcev:

prednosti, ki bodo zapisane v razpisih in predvidoma v letnih poročilih o izvedenih projektih in programih bodo 
izhajale iz naslednjih kazalcev: čim večja odmevnost tako v mednarodnem kot domačem prostoru; strokovno 
priznana kakovost; ugotovljena izvirnost in vpetost v širši in ožji kulturni prostor.

4323 - Kulturni tolar - medijske mreže

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v Kulturi (Uradni list RS št 108/2003) predvideva 
sofinanciranje kulturniških mrež in sicer: za nakup evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, za mrežo art 
kinematografov in za intermedijske centre. Posebej je izpostavljena tudi knjigamiška mreža, ki ima v obrazložitvi 
svoj prostor pod postavko 4098 Knjigarniška mreža.

Prvi dve kulturniški mreži se bosta sofinancirali na osnovi neposrednega poziva oziroma javnega razpisa, naložba v 
mrežo kreativnih centrov pa je že v letu 2003 postala dolgoročna, partnersko vezana še na Ministrstvo za 
informacijsko družbo in eden od projektov Enotnega programskega dokumenta z možnostjo sofinanciranja centrov 
iz evropskih virov. Centri so evidentirani na osnovi pokrivanja dvanajstih statističnih regij, namenjeni pa so 
uporabnikom, obiskovalcem in kreatorjem spremljevalnega programa. Ministrstvo za kulturo bo financiralo zlasti 
programski oziroma vsebinski delež.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

mreža bo ponudila javni dostop, omogočala kreativnost, odprla nova delovna mesta in decentralizirala koncentracijo 
ponudbe kulturnih dobrin. Posledica vzpostavitve mreže naj bi bila demokratizacija v smislu dostopnosti informacij 
in kulturnih dobrin, vzpostavitev nove informacijske infrastrukture, omogočanje prostora za demokratični družbeni, 
socialni in kulturni dialog, skladnejši regionalni razvoj, nabor novih kreativnih sodelavcev in nabor novih 
potencialnih ustvaijalcev na intennedijskem področju. Prva faza (do konca leta 2004) predvideva vzpostavitev prvih 
petih kreativnih točk predvsem v tistih krajih, kjer obstajajo že tovrstne ali podobne aktivnosti in ld imajo za to že 
osnovne infrastrukturne pogoje.

3. Planirani indikatorji

dostopnost, obseg kreativnih in izobraževalnih programov, povezovanje v mednarodno hrbtenico multimedijskih 
oziroma intermedijskih centrov.

2497 - Umetniiki programi v javnih zavodih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1. Glasbene ustanove:

redno, iz državnega proračuna sofinancirani javni zavodi s področja glasbenih umetnosti so Slovenska filharmonija, 
SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor- Opera in balet. S svojo dejavnostjo bogatijo slovensko koncertno 
življenje, z gostovanji v tujini promovirajo slovensko glasbeno ustvaijalnost in poustvarjalnost, spodbujajo 
nastajanje novih glasbenih del in v sodelovanju z nacionalno radiotelevizijsko hišo skrbijo za dokumentiranje in 
arhiviranje slovenske glasbene ustvaijalnosti in poustvarjalnosti ter negovanje glasbene tradicije.

Cilji po obsegu:

predvidevamo, da bo program Slovenske filharmonije obsegal 36 abonmajskih koncertov orkestra, 8 abonmajskih 
koncertov zbora, 24 mladinskih koncertov, 4 mednarodna gostovanja orkestra in 2 mednarodni gostovanji zbora ter 
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naročili 2 slovenskih izvirnih del. Program obeh opernih hiš bo obsegal po 6 premiernih produkcij (s približno 60 
ponovitvami), 50 ponovitev programa iz prejšnjih let, in po 4 mednarodna gostovanja. Program obeh opernih hiš bo 
obsegal po 6 premiernih produkcij (s približno 60 ponovitvami), 50 ponovitev programa iz prejšnjih let, in po 4 
mednarodna gostovanja.

Ostali cilji:

povečana dostopnost (okvirno število obiskovalcev 240.000), povečana izkoriščenost infrastrukture (zasedenost 
dvoran najmanj 80%), povečana zasedenost zaposlenih (najmanj 80%).

Spremljanje kazalcev.

podlaga za spremljanje načrtovanih ciljev so letna poročila o izvedbi programov in projektov po obsegu: število 
izvedenih programov in projektov, število izdanih zgoščenk, notnih izdaj, knjig in revij, število glasbenih novitet; po 
kazalcih dostopnosti (obiskanost doma in v tujini); po kazalcih kakovosti (odmevi strokovne javnosti) in uspešnosti 
(reference izvajalcev, poslovna uspešnost).

2. Gledališke ustanove:

redno, iz državnega proračuna sofinancirane javne zavode s področja uprizoritvenih umetnosti tvori mreža 11 
gledališč, od tega 7 dramskih s stalnim ansamblom in 2 dramski gledališči brez stalnega ansambla (Ptuj in Koper) 
ter 2 lutkovni gledališči: Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Maribor - 
Drama, Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Slovensko mladinsko 
gledališče, Mestno gledališče ljubljansko, Gledališče Ptuj, Gledališče Koper, Prešernovo gledališče Kranj, Lutkovno 
gledališče Ljubljana in Lutkovno gledališče Maribor. Pretežho so sredstva namenjena kritju stroškov plačila dela in 
produkcije novih predstav, preostala sredstva se namenjajo ponovitvam naslovov iz prejšnjih let, izmenjavi in 
gostovanjem po Sloveniji in zamejstvu, v zadnjem času pa je vse večji poudarek dela javnih zavodov (in finančnega 
deleža v strukturi programskih sredstev) tudi na mednarodnih aktivnostih. Posebna pozornost bo namenjena 
opiranju gledališč ostalim izvajalcev, še posebej prednostni obravnavi koprodukcij med javnim in nevladnim 
sektorjem.

Cilji:

na podlagi poročil naštetih javnih zavodov v preteklih letih načrtujemo v 1. 2005: 70 premier in 3.300 predstav 
(skupaj s ponovitvami predstav iz prejšnjih sezon). V letu 2004 ne pričakujemo pretiranega porasta obiska, torej je 
osnova za sledenje kazalca dostopnosti in uspešnosti 700.000 obiskovalcev. Med prednostnimi cilji za leto 2004 je 
zvišanje konkurenčnosti javnih zavodov s primerljivimi evropskimi ustanovami. Poudarek dela v javnih zavodih 
tako pričakujemo na področju mednarodne prepoznavnosti in na racionalizaciji poslovanja, v javnih zavodih 
pričakujemo povečanje izkoristka infrastrukturnega (83% v letu 2002 na 87 % v letu 2004) in kadrovskega 
potenciala (80% v letu 2002 na 85 % v letu 2004).

Spremljanje kazalcev:

spremljanje rednega dela javnih zavodov skozi leto in rezultati letnih poročil javnih zavodov

(poglavitni kazalci: dostopnost, število predstav, število mednarodnih gostovanj, izkoriščenost kadrovskega in 
infrastrukturnega potenciala).

3. Cankaijev dom:

Kultumo-umetniški program Cankaijevega doma, največjega kulturnega centra v Sloveniji, v katerega štejemo 
glasbene, gledališke, plesne, likovne, filmske in izobraževalne programe bo obsegal okoli 880 programskih enot 
(prireditev).

Cilji: povečana zasedenost razpoložljivih dvoran in razstavnih prostorov (povprečno najmanj 80%); enaka, 
optimalna obremenjenost zaposlenih. Pričakovan tržni prihodek Cankaijevega doma bo približno enak kot v zadnjih 
letih (50% celotnega proračuna). Pričakovana obiskanost kultumo-umetniških prireditev naj bi se zvečala na 
300.000 obiskovalcev. Posebna pozornost bo posvečena soorganizacijskemu in soproducentskemu sodelovanju med 
Cankarjevim domom in ostalimi domačimi in mednarodnimi kulturnimi organizacijami, in večjim projektom.

Spremljanje kazalcev:

spremljanje je enako kot pri ostalih umetniških ustanovah.

2322 - Uprizoritvene umetnosti - programi in projekti nevladnih organizacij

J. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju produkcije, postprodukcije in distribucije odrskih umetnosti. Glavnino 
korpusa sofinanciranih vsebin na tej postavki sestavljajo premiere, ponovitve, mednarodna gostovanja in festivali. 
Del podpore bo namenjen tudi za pokrivanje stalnih stroškov delovanja novega vadbenega prizorišča v Stari mestni 
elektrarni v Ljubljani.
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2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Programi:

načrtuje se podpora 10 vrhunskim nevladnim organizacijam, primerljivim z javnimi zavodi v obliki večletnega 
programskega sofinanciranja za obdobje treh let.

Projekti:

načrtuje se podpora 20 organizacijam in posameznikom v obliki sofinanciranja projektov.

Projektno sofinanciranje obsega sofinanciranje vseh vrst stroškov posamičnega projekta.

Na razpisu za projektno sofinanciranje lahko sodelujejo nevladne, zasebne in gospodarske organizacije, s katerimi 
ne bo sklenjena triletna programska pogodba; občinski javni zavodi, ki niso redno financirani s strani države in 
posamezniki.

Cilji:

pričakovani rezultat te podpore je 65 premier, 350 predstav (s ponovitvami predstav iz prejšnjih let) in obisk prek 
50.000 gledalcev. Prednostni cilj v letu 2005 je področje mednarodnega sodelovanja, načrtujemo 50 mednarodnih 
gostovanj in 6 festivalov.

3. Planirani indikatorji

ključ pri dodelitvi podpore preko razpisnih postopkov je kvaliteta, obseg in izvedljivost prijavljenih vsebin, 
programsko in poslovno sodelovanje z ostalimi izvajalci, nepridobitna narava prijavljenih programov in projektov, 
delež pridobljenih ostalih virov financiranja, reference, mednarodna prodornost prijavitelja in dostopnost.

Ocena realizacije zadanih ciljev temelji na spremljanju rednega dela izvajalcev skozi leto, projektnih poročilih in 
rezultatih (več)letnih programskih poročil (poglavitni kazalci: dostopnost, število ponovitev, št. mednarodnih 
gostovanj, število koprodukcij).

2323 - Vizualne umetnosti - programi in projekti organizacij in posameznikov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju programov in projektov nevladnih organizacij in posameznikov na področju 
vizualnih umetnosti. S to postavko se sofinancira del materialnih in stalnih stroškov, povezanih s pripravo in 
realizacijo razstav in sorodnih predstavitvenih projektov.

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

Zvišanje proračunskih sredstev na tej postavki utemeljujemo z izrednim porastom mednarodno prepoznane 
kvalitete slovenskih vizualnih ustvarjalcev, večjega obsega izvedenih programov in projektov in večjega števila 
izvajalcev ter velike odzivnosti slovenskih medijev na pereče probleme na tem področju, ki so se nakopičili v 
preteklosti.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Cilji:

ključna naloga je omogočanje kakovostnih predstavitev doma in v tujini, predvsem s sistematičnim spremljanjem 
produkcije na področju vizualnih umetnosti. Obseg programov in projektov: sofinanciranih bo do 6 programov 
nevladnih in zasebnih organizacij in 50 projektov tistih javnih zavodov, ki niso redno sofinancirani iz državnega 
proračuna; nevladnih organizacij, ki ne ustrezajo pogojem programskega financiranja in posameznikov- med njimi 
12 predstavitev posameznikov in organizacij, ki zastopajo umetnike ali umetniške skupine v tujini.

Temeljni cilj je podpora kvalitetnih, nekomercialnih projektov in inovativnih projektov, ki so pomembni za 
prepoznavnost slovenske vizualne ustvarjalnosti v tujini.

4. Planirani indikatorji

Spremljanje kazalcev:

spremljanje programskih in projektnih izvajalcev skozi leto in rezultati letnih poročil (poglavitni kazalci: dostopnost, 
število razstav, število mednarodnih izmenjav, mednarodne reference)

18033505 - Mediji in avdiovizualna kultura

1. Opis podprograma

Program se izvaja v okviru Oddelka za medije in avdiovizualno kulturo, ki je bil ustanovljen predvsem na temelju 
Državnega programa za prevzem pravnega reda EU. Ena glavnih nalog programa je zagotoviti transparentnost 
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slovenskega medijskega prostora, zagotoviti nemoteno avdiovizualno produkcijo in njeno promocijo, ob tem pa 
skrbi še za izpolnjevanje evropskih programskih kvot ter pripravo in argumentiranje letnih poročil za Evropsko 
komisijo. Naloga programa je tudi izvajanje obveznosti izdajateljev televizijskih programov, ld morajo najkasneje 
do leta 2003 v letnem oddajnem času obsegati najmanj 5 odstotni delež slovenskih avdiovizualnih del in najmanj 10 
odstotni delež evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov. Ministrstvo je z letom 2002 začelo financirati 
projekte na osnovi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov na področju avdiovizualih medijev in 
rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin na področju medijev. S 
sprejemom Zakona o medijih so se naloge sektorja še povečale in je njegova pozornost usmerjena predvsem na 
implementacijo tega zakona.

2. Pravne podlage

Zakonu o medijih (Uradni list RS, 35/2001)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002)

Zakonom o Filmskem skladu (Uradni list RS, št. 17/94)

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je predvsem zaščita slovenske kulture in jezika. Po Zakonu o medijih (Ur. 1. 35/2001) 
je Slovenija dolžna podpirati medije pri razširjanju predvsem tistih programskih vsebin, ki so pomembne za 
uresničevanje pravice državljanov oziroma državljank Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov oziroma 
pripadnic slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v 
Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji in njihove pravice do javnega obveščanja ter do 
obveščenosti. Republika Slovenija medije podpira zaradi ohranjanja slovenske nacionalne in kulturne identitete, za 
vzpostavljanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev, za kulturo javnega dialoga, za utrjevanje pravne in 
socialne države, za razvoj izobraževanja in znanosti. Poleg tega podpira tudi razvoj tehnične infrastrukture na 
področju medijev, posebej pa še razširjanje programskih vsebin, namenjenih slepim in gluhonemim, v njim 
prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture. Iz sredstev državnega proračuna namenja posebna 
sredstva za te vsebine.

S podporo medijem se zagotavljajo svoboda izražanja, nedotakljivost in varstvo človekove osebnosti in 
dostojanstva. Mediji pa so pri svojem področju odprti za različna mnenja, prepričanja in vsebine v skladu s 
profesionalnimi kodeksi ter osebno odgovornostjo novinarjev oziroma avtorjev drugih prispevkov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Indikatorji so število sofinanciranih programov in strokovna ocena oziroma število zaključenih postopkov v zvezi z 
uresničevanjem Zakona o medijih. Planirani rezultati so naslednji:

Dokončanje vpisa medijev v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo (doslej okoli 700, pričakujemo, da se 
bo njihovo število do leta 2005 povečalo), izvajanje vseh podzakonskih aktov Zakona o medijih, realizacija 5 
celovečernih filmov in 8 kratkometražnih, povečanje programa dela Vibe filma za 10 % in sofinanciranje približno 
70 projektov na osnovi Zakona o medijih, sofinanciranje približno 100 oddaj oziroma programskih prispevkov 
RTVS za informiranje tujine, sofinanciranje približno 30 izdaj glasil za slepe in slabovidne in 10 glasil za gluhe.

7110 - Filmski sklad

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost Filmskega sklada RS je določena z Zakonom o Filmskem skladu (Ur. List RS, št. 17/94) in Aktom o 
ustanovitvi Filmskega sklada. Osnovna dejavnost je sofinanciranje produkcije, promocije, distribucije in 
prikazovanja slovenskih filmskih del. Dodatna pa spodbujanje izobraževanja, organizacija filmskih festivalov, 
podeljevanje nagrad, sodelovanje s tujimi filmskimi institucijami in sofinanciranje dejavnosti Društva slovenskih 
filmskih ustvaijalcev.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Cilji in spremljanje kazalcev:

iz sredstev, namenjenih Filmskemu skladu, se sofinancirajo vsi segmenti delovanja sklada. V letu 2005 je 
predvidena realizacija 5 celovečernih filmov in 8 kratkih, sofinanciranje študijskih filmov AGRFT, sodelovanje na 
mednarodnih filmskih festivalih, organizacija slovenskega filmskega festivala, sodelovanje v programih 
Eurimagesa, Audiovizuálně Eureke in drugih mednarodnih skladov.

Ker je izdelava intermediatov v zadnjem času zastala, je ena od prednostnih nalog Filmskega sklada v letu 2005 
izdelava 7 intermediatov (za naslednja leta pa predvidoma treh na lemi ravni).
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2489 - Izvajanje zakona o medijih

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena implementaciji Zakona o medijih in predvsem finančnim posledicam, ki jih zakon 
predvideva. Iz razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin na področju medijev se bo financiralo okoli 
40 projektov tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij.

2. Planirani indikatorji

Cilji in spremljanje kazalcev:

Doseganje števila podprtih projektov.

2364 - Programi RTV za tujino

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancira se programski načrt RTV Slovenija za obveščanje Slovencev na tujem in za obveščanje tuje javnosti. 
Ocenjujemo, da se bo sofinanciralo naslednje oddaje: Slovenski magazin, Alpe Donava Jadran, prispevke za CNN 
World Report in za Euronews, City folk, promocijske dneve TV Slovenija na tujih postajah, radijskih oddaje Alpe 
Donava Jadran, koprodukcije s tujimi partnerji ter dnevne informativne oddaje v tujih jezikih.

2. Planirani indikatorji

Cilji in spremljanje kazalcev:

Število in gledanost (poslušanost) podprtih projektov.

3991 - Programi za avdiovizualne medije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, kijih določa 1 lO.člen ZMED, so v celoti namenjena izvajanju državne pomoči za bogatenje avdiovizualne 
produkcije na področju medijev. Na osnovi razpisov lahko pričakujemo vsaj 30 projektov, ki bodo dobili finančno 
pomoč za realizacijo projektov, ki jih bodo prijavljali neodvisni producenti avdiovizualnih del in izdajatelji 
televizijskih programov.

2. Planirani indikatorji

Cilji in spremljanje kazalcev:

Doseganje števila podprtih projektov.

23 78 - Sofinanciranje glasil za gluhe

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sofinanciranjem glasil in tehnične infrastrukture za gluhe se uresničuje pravica gluhih do obveščenosti v njim 
prilagojenih tehnikah. Ocenjujemo, da se bo sofinanciralo izdaje glasila Iz sveta tišine, TV oddaje Prisluhnimo 
tišini in spletne strani Videočasopis.

2. Planirani indikatorji

Cilji in spremljanje kazalcev:
Število podprtih projektov.

2376 - Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidne

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sofinanciranjem glasil za slepe in slabovidne in sofinanciranjem njihove tehnične infrastrukture se uresničuje 
pravica slepih in slabovidnih do obveščenosti v njim prilagojenih tehnikah. Ocenjujemo, da se bo sofinanciralo 
naslednje oddaje: zvočne časopise Obzotje, časopis Dita, 1000 strani brajevih časopisov Moj prijatelj, časopise v 
povečanem tisku in izdaje računalniškega časopisa Rikoss.

2. Planirani indikatorji

Cilji in spremljanje kazalcev:
Število podprtih projektov.
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2492 - Viba

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Temeljna dejavnost Filmskega studia Viba film je zagotavljanje izvajanja tehnične realizacije filmskih del, ki jih v 
nacionalni program uvrsti Filmski sklad RS. Ko bosta investiciji v nov studio in tehniko zaključeni, bo osnovni 
program dela studia lahko v celoti izpeljal program Filmskega sklada in obenem tržil svoje proste kapacitete.

2. Planirani indikatorji

Načrtovana realizacija v produkciji bo takrat za 10 % večja od produkcije v letu 2003, v postprodukciji pa 50% 
večja.

18033506 - Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Knjižničarstvo

Knjižnično dejavnost kot javno službo na področju kulture izvajajo predvsem splošne knjižnice in nacionalna 
knjižnica, ki morajo zagotavljati splošno dostopnost publikacij in informacij za posameznika in skupine ter primeren 
obseg in strukturo knjižničnih zbirk. Temeljno poslanstvo knjižnic, za uresničevanje katerega skrbijo občine in 
država, je, da so središča za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in vsakršnih informacij ter da prevzemajo 
aktivno vlogo pri širjenju sodobne bralne kulture in informatizirane družbe. Temu se pridružuje tudi njihova 
socialno-razvojna funkcija v smislu izenačevanja izobraževalnih, informacijskih in drugih socialnih možnosti. 
Ključna naloga ministrstva oz. kulturne politike na tem področju je, da podpira dejavnost knjižnic, ki naj postaja vse 
bolj kakovostna - profesionalizirana, vzajemna, koordinirana in informatizirana.

Založništvo

Temeljni namen podprograma založništvo je, da se na podlagi analitičnega spremljanja stanja v slovenskem 
založništvu - tako na ravni produkcije, znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, kot tudi na ravni diseminacije - 
razvijejo takšni celostni ukrepi države, ki bodo zagotavljali razvoj bralne kulture in dostopnosti tistega dela 
založniške produkcije, ki se sklada z javnim interesom v kulturi in ki spričo tržne omejenosti nima možnosti 
samostojnega preživetja. Področje založništva je zelo kompleksno, zaradi česar stanje v enem njegovem segmentu 
vpliva na celotno dejavnost, tako da je nujno razviti takšne ukrepe, ki bodo optimirali in uravnotežili obstoječe 
nesorazmeije med tradicionalno visoko ravnjo produkcije in neučinkovitimi potmi knjige do bralcev.

2. Pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št 96/2002)

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike 
Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 108/2002) določa sofinanciranje nujnih programov v okviru knjižnične 
dejavnosti.

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001) v 52. in 55. členu določa sredstva države pri sofinanciranju 
knjižnic. V okviru navedenih nalog se s postavke 7106 Knjižničarstvo sofinancira delni nakup knjižničnega gradiva, 
podatkovnih zbirk, programe knjižnic za potrebe italijanske in madžarske narodnostne skupnosti, računalniške 
opreme za splošne knjižnice ter projekte knjižnic. Financiranje ZBDS kot nevladne organizacije oziroma društva v 
javnem interesu je določeno z Zakonom o javnem interesu na področju kulture, financiranje Nemške čitalnice pa s 
sklepom Vlade RS (št. 680-02/93-20/1-8).

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001) v 52. in 55. členu določa sredstva države pri sofinanciranju 
knjižnic. V okviru navedenih nalog se s postavke 4092 - Območne knjižnice-izvajanje zakona sofinancira posebne . 
naloge osrednjih območnih knjižnic, ki so določene v 27. členu tega zakona.

Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001) v 52. in 55. členu določa sredstva države pri financiranju 
nacionalne knjižnice. S postavke 2490 se financira dejavnost knjižnice v skladu s pogodbo na osnovi njenega 
programa dela in finančnega načrta, h katerima da soglasje Vlada RS. V programu dela se določijo vrste in obseg 
storitev, ki se financirajo v okviru zagotavljanja javne službe.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Temeljni in dolgoročni cilj podprograma na področju založniške produkcije (humanistika, leposlovje), podpornih 
projektov (mednarodna dejavnost, festivali, simpoziji) in dela programov knjigamiške mreže (bralna kultura, 
izobraževanje) je zagotavljati dostopnost najkvalitetnejše knjižne in revijalne produkcije s področja literature in 
humanistike, se pravi tistega dela, ki nima možnosti tržnega preživetja. Vsi cilji države oziroma kulturne politike na 
tem področju temeljijo na spodbujanju dostopnosti knjige in branja, razvijanja bralne kulture in prepoznavanja 
slovenske literature v mednarodnem prostoru. Področji založništva in knjižnične dejavnosti se kar zadeva kulturno 
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politiko srečujeta zlasti na nivoju prodaje in nakupa založniške produkcije v tistem delu, ko le-ta predstavlja 
knjižnično gradivo. Sredstva, ki jih država usmerja v knjižnice za omogočanje splošne dostopnosti, se namreč 
vračajo v založništvo in predstavljajo pomemben posreden finančni priliv te dejavnosti. Z vidika spremljanja 
doseganja temeljnih ciljev podprograma je glavni indikator število prodanih izvodov knjig na prebivalca, ožji 
indikator pa je gibanje naklade knjig s področij literature in humanistike.

Temeljni in dolgoročni cilj podprograma na področju knjižnične dejavnosti je na eni strani doseganje mednarodnih 
standardov in s tem primerljivosti v okviru Evropske skupnosti, na drugi pa omogočanje enakih možnosti dostopa 
do knjižničnega gradiva in storitev vsem prebivalcem Slovenije. Indikatorji, kijih bo država pri tem zasledovala, so: 
povečanje števila uporabnikov knjižnic s sedanjih 24% na 27% populacije v naslednjem srednjeročnem obdobju, 
izposoja gradiva s sedanjih 20 milijonov enot na 22 milijonov, letni nakup gradiva s sedanjih 215 na 225 enot na 
1.000 prebivalcev (skupaj s sredstvi občin) in 0,3 uporabniškega računalniškega mesta na 1.000 prebivalcev. V 
okviru tega je zakonsko opredeljeno obveznost države, da sofinancira nakup knjižničnega gradiva ter računalniške 
in komunikacijske opreme (sodeluje tudi pri investicijah v knjižnični prostor) potrebno razumeti kot podporo 
občinam pri izvajanju javne službe in ustvarjanju enakih možnosti za dostop do fondov in storitev knjižnic v smislu 
podpore razvoju informacijske družbe.

V letu 2005 bo za nekatere izvajalce, ki trajneje zadovoljujejo javni interes, omogočen prehod na večletno 
financiranje. Vrhunske nevladne in zasebne organizacije bodo upravičene do naslednjih sredstev: programski 
materialni stroški, splošni stroški delovanja, stroški za plačilo dela ter stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa 
opreme. Kot poseben instrument zagotavljanja pogojev za ustvarjalnost posameznika bodo na področju založništva 
tudi v letu 2005 razpisane »štipendije za ustvarjalnost«.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Glavni namen celotnega podprograma je sistematično spremljanje vseh vidikov dostopnosti knjige in branja, kar 
pomeni, da so vsi segmenti podprograma obravnavani enakovredno - avtorji, založniki, knjigarne, knjižnice, bralci. 
Le s tako celovitim pristopom je lahko sofinanciranje s strani države optimalno in učinkovito ter omogoča 
zastavljanje uresničljivih ciljev.

Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2005, njihovi indikatorji in načrtovani rezultati so prikazani na 
nivoju postavk. Tudi v letu 2004 bo na področju podprograma poseben poudarek namenjen uveljavitvi zakona o 
knjižničarstvu na področju območnih knjižnic ter razvoju bralne kulture in informacijske pismenosti. To se bo 
odrazilo v sofinanciranju posebnih dejavnosti osrednjih območnih knjižnic, nakupa knjižničnega gradiva, mreže 
dobrih knjigam in ustreznega deleža in števila naslovov pri sofinanciranju založniških projektov.

4098 - Knjigarniška mreža

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen: Postavka je namenjena sofinanciranju dela programov knjigamiške mreže, s katerimi se poskuša spodbuditi 
njen razvoj in dvigniti raven bralne kulture, saj analiza stanja slovenskega založništva kaže, daje prav knjigarniška 
mreža najšibkejši segment založniške panoge, ki pa ima negativne učinke na celotno panogo.

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

Sofinanciranje programov knjigam (bralna kultura, izobraževanje, informatizacija) bo potekalo na osnovi javnega 
razpisa, izračun predloga pravic proračunske porabe pa temelji na številu »dobrih knjigam« pri nas, na ovrednotenju 
njihovih programov in dejavnosti kot kulturnih središč.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Dolgoročni cilj je spodbuda razvoju knjigamiške mreže kot pomembnega dela kulturne infrastrukture in oblikovanje 
regijsko enakomerno razvite mreže »dobrih knjigam« s kvalitetno knjižno ponudbo, knjigam z ustreznimi 
pripadajočimi programi promocije knjig in bralne kulture, knjigam kot kulturnih središč ter knjigam, ki so enotno 
informacijsko podprte. To bi pomenilo, da bi vključno s prisotnostjo »dobre knjigarne« v vsaki regiji do leta 2008 
število »dobrih knjigam moralo narasti iz sedanjih 11 na vsaj 35. Srednjeročni cilj je, da v letu 200 prične z 
uvajanjem enotnega informacijskega sistema za knjigarne in da se število dobrih knjigam povzpne iz sedanjih 11 na 
15.

4. Planirani indikatorji

Indikatoiji uspešnosti realizacije zadevajo razmeije med številom projektov, številom sodelujočih pri teh projektih 
in številom udeležencev, oceno kvalitete knjigamiške ponudbe (raznovrstnost, zahtevnost, kadrovska 
usposobljenost), medtem ko je v zadnji instanci glavni indikator uspešnosti teh projektov zvišanje števila prodanih 
knjig per capita, s poudarkom na literaturi in humanistiki. Tako kot pri sofinanciranju založniške produkcije je tudi 
tu glavni cilj do leta 2008 doseči 6 prodanih knjig per capita in zvišati naklado knjig s področij leposlovja in 
humanistike na povprečno 600 izvodov, ta cilj pa ni uresničljiv zgolj ob sofinanciranju založniške produkcije, 
temveč zgolj ob sočasni podpori razvoju knjigamiške mreže.
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7106 - Knjižničarstvo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke bo ministrstvo letu 2005 (so)financiralo:

- nakup knjižničnega gradiva za knjižnice v pristojnosti ministrstva za kulturo (tj. 61 splošnih občinskih in 
večobčinskih knjižnic);
bibliopedagoške, publicistične in promocijske projekte ter projekte nakupa računalniške in komunikacijske 
opreme knjižnic v pristojnosti ministrstva;

- programe Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in knjižnic, ki delujejo na narodnostno mešanih 
območjih;
delovanje Nemške čitalnice in najemnino prostorov

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ključna naloga ministrstva je sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva (skupaj z občinami) oziroma zagotavljanje 
enakomernega nivoja razvitosti knjižnične dejavnosti na celotnem ozemlju države. S primemo založenostjo knjižnic 
z gradivom, ki ustreza potrebam uporabnikov kar zadeva vsebinski in kvalitetni vidik (število naslovov), pa tudi 
vidik obsega oziroma količine (število izvodov), s primemo računalniško opremljenostjo in tudi s projekti 
spodbujanja bralne kulture ter različnimi kultumo-informacijskimi prireditvami je potrebno doseči, da uporabnik na 
lokalnem nivoju zadosti 70-80% potreb po knjižničnih storitvah.

Izvedbeni cilji sofinanciranja v proračunskem letu 2005 so: s sredstvi proračuna je potrebno omogočiti izvedbo 
letnega prirasta gradiva, kije čim bližje številu 225 knjižnih enot na 1000 prebivalcev lemo. Sredstva s te postavke 
omogočajo nakup ca 160.000 enot gradiva v skupni vrednosti okrog 570 mio SIT. Drugi cilj je nakup cca 40 
računalnikov ali druge ustrezne strojne in programske opreme v višini cca 25 mio SIT. Ta cilja bosta realizirana 
skupaj s sredstvi občin ustanoviteljic knjižnic in njihovih pogodbenih partneric ter lastnimi sredstvi knjižnic.

3. Planirani indikatorji

Glavni kazalci spremljanja, s katerimi bo ministrstvo merilo uresničevanje navedenih letnih izvedbenih ciljev, bodo 
pri

nakupu gradiva: število kupljenih izvodov v primetjavi z normativom 215/1000/letno 
nakupu računalnikov: številu računalnikov za uporabnike v primerjavi z normativom 0,30/1000 
projektih: uspešnost projektov glede na število uporabnikov (npr. število udeležencev, število prireditev) in 
število novih uporabnikov knjižnice med udeleženci projektov 
dejavnosti ZBDS: obseg izvedenega programa glede na lemi program dela
programi knjižnic za potrebe manjšinskih narodnih skupnosti: obseg izvedenega programa glede na letni 
program dela
delovanju Nemške čitalnice: obseg izvedenega programa glede na lemi program dela

Pričakovan rezultat je nakup vsaj 160.000 knjig, izvedba do 20 projektov knjižnic in nakup 40 računalnikov s 
pripadajočo programsko opremo. Pričakovati je, da se s sofinanciranjem občin ta rezultat ustrezno poveča. Kljub 
temu je pričakovati, da sredstva države in občin ne bodo zadoščala za doseganje potrebnega nakupa za celotno 
državo. Pričakuje se tudi izvedba do 20 projektov, od katerih bo 3-5 potekalo na nacionalnem nivoju, večina ostalih 
pa bo vzorčne narave.

5665 - Kulturni tolar - knjižnice

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi na postavki se bo v lem 2005 (so)financiralo:

nakup knjižničnega gradiva za knjižnice v pristojnosti ministrstva za kulturo (t.j. 61 splošnih občinskih in 
večobčinskih knjižnic);
projekt nakupa bibliobusa
projekte nakupa računalniške in komunikacijske opreme knjižnic v pristojnosti ministrstva;

Ključna naloga ministrstva je financiranje približevanja mednarodnim standardom na področjih nakupa gradiva, 
dostopnosti knjižnične dejavnosti (bibliobusi) in informatizacije v splošnih knjižnicah.

Dolgoročni cilj dodatnega nakupa gradiva, bibliobusov in računalniške ter komunikacijske opreme po tem zakonu 
za knjižnice v pristojnosti MK je nakup 4 knjig na prebivalca v zbirkah in lemi prirast knjižničnega gradiva v višini 
240 knj ig na 1000 prebivalcev.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Izvedbeni cilji v proračunskem lem 2005 so: s sredstvi je potrebno omogočiti povečanje povprečnega letnega 
prirasta gradiva, da bi se le-ta približal obsegu 225 knjižnih enot na 1000 prebivalcev lemo.
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3. Planirani indikatorji

Glavna merila, s katerimi bo ministrstvo merilo uresničevanje navedenih letnih izvedbenih ciljev, bodo pri : 

nakupu gradiva: število kupljenih izvodov v primerjavi z doseženim nakupom 215/1000/letno 
nakupu računalnikov: številu računalnikov za uporabnike v primerjavi z normativom 0,30/1000 
nakupu bibliobusov: število s knjižnično dejavnostjo na novo pokritih krajev.

Pričakovan rezultat je nakup vsaj 10.000 knjig, 1/2 bibliobusa in 50 računalnikov s pripadajočo programsko opremo 
ali ustrezno število strežnikov za potrebe delovanja knjižnic v vzajemnem bibliografskem sistemu. Pričakovati je, 
da se s sofinanciranjem občin ta rezultat ustrezno poveča.

2490 - Narodna in univerzitetna knjižnica

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen: S postavke 2490 bo MK v letu 2005 Narodni in univerzitetni knjižnici namenilo:

sredstva za plače zaposlenih
sredstva za programske stroške, zlasti za nakup gradiva in podatkovnih zbirk in za hranjenje in zaščito 
gradiva

- splošne stroške delovanja
sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje
sredstva za posebej dogovorjene projekte.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ključna naloga ministrstva je financiranje tistih programov nacionalne knjižnice, ki so najpomembnejši za zbiranje, 
ohranjanje in posredovanje nacionalne tiskane oziroma knjižne in neknjižne produkcije ter posledično kulturne 
dediščine. Ob tem omogoča optimalno izvajanje dosedanjih funkcij in storitev ter pravočasno uvajanje novih z 
namenom, da sledi predvsem dvema ciljema: ohranitvi kulturne dediščine in uvajanju novih tehnologij za boljšo 
izrabo knjižničnih fondov.

Srednjeročne cilje je mogoče opredeliti predvsem v naslednjih smereh -ustreznem obsegu in izboru gradiva in 
podatkovnih zbirk z odgovarjajočimi storitvami, ustreznega hranjenja oz. arhiviranja knjižničnega gradiva na 
internetu in začetku izvajanja digitalizacije gradiva za zaščito kulturne dediščine. Izvedbeni cilji v proračunskem 
letu 2005 so: Izvajanje dejavnosti v skladu s programom dela s poudarkom na aktivnostih v zvezi z novimi 
elektronskimi mediji.

3. Planirani indikatorji

Glavna merila, s katerimi bo ministrstvo merilo uresničevanje navedenih letnih izvedbenih ciljev, bodo pri vseh 
planiranih dejavnostih dosežene stopnje realizacije in v posameznih segmentih primerjave s podobnimi nacionalnimi 
knjižnicami v tujini.

Pričakovan rezultat je izvedba programa v obsegu in kvaliteti, ki je določena s programom dela in pogodbo o 
financiranju. V letu 2005 se pričakuje neposredne rezultate na področju arhiviranja elektronskih publikacij in 
digitalizacije tiskanega gradiva - njegova dostopnost preko svetovnega spleta.

4092 - Območne knjižnice - izvajanje zakona

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen: Z nove postavke bo ministrstvo v letu 2005 financiralo izvajanje posebnih nalog osrednjih območnih 
knjižnic v skladu z njihovim (več)letnim programom dela. Izvajanje novih nalog se bo uvajalo postopoma.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Ključna naloga ministrstva je financiranje izvajanja tistih zakonsko in pogodbeno določenih nalog območnih 
knjižnic (pogodbe o izvajanju posebnih območnih nalog bodo sklenjene s predvidoma 10 knjižnicami - splošnimi 
knjižnicami, ki prejemajo obvezni izvod), ki presegajo izvajanje javne službe za območje občin ustanoviteljic in 
pogodbenih partneric splošne knjižnice, in zagotavljajo v širši regiji večji izbor gradiva in ustrezne koordinativne 
strokovne (matične) funkcije.

Dolgoročni cilj je zagotovitev optimalnega izvajanja nalog območnih knjižnic, kakor določa zakon, in sicer 
omogočanje dostopa do celotne slovenske založniške produkcije v daljšem časovnem obdobju in zagotavljanje 
ustreznega obsega elektronskega gradiva in referenčne literature, kiju zaradi njune zahtevnosti ali cene ni smiselno 
hraniti v vseh (med)občinskih knjižnicah. Cilj financerja je tudi oblikovanje območnih strokovnih (matičnih) služb 
za izvajanje koordinacije domoznanske dejavnosti, usposabljanje, računalniške opremljenosti in vzdrževanje 
sistema, statistično vodenje dejavnosti, izločanje in preusmeijanje gradiva iz občinskih v območne in druge 
knjižnice. Srednjeročni cilj je do leta 2007 zagotoviti financiranje vseh potrebnih nalog v skladu z zakonom. 
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Izvedbeni cilji v proračunskem letu 2004 so: v prvem letuje potrebno zagotoviti začetek izvajanja nalog, predvsem 
na področjih zagotavljanja povečanega obsega in izbora gradiva ter koordinacije domoznanstva.

3. Planirani indikatorji

Glavni kazalci spremljanja, s katerimi bo ministrstvo merilo uresničevanje navedenih letnih izvedbenih ciljev, bodo 
pri:

omogočanju dostopa do celome slovenske založniške produkcije: delež vključenosti obveznega izvoda v 
zbirko knjižnice in dostopnosti preko vzajemnega kataloga 
zagotavljanju ustreznega obsega referenčne literature: delež le-te v celotni zbirki 
koordinaciji domoznanske dejavnosti: stopnja usklajenosti domoznanske dejavnosti (načini pridobivanja 
gradiva, vrste gradiva, način bibliografske obdelave, posredovanje informacij, hranjenje in zaščita ipd.) na 
območju knjižnice

Pričakovani rezultat je izvedba posebnih nalog območnih knjižnic v obsegu, določenem v njihovih načrtih dela in na 
način postopnega uvajanja posameznih storitev, ki jih določa zakon.

4095 - Večletni projekti na področju založništva

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen: Postavka je namenjena sofinanciranju večletnih in zahtevnejših projektov na področju založništva, ki jih je 
zaradi specifike in neprimerljivosti nemogoče obravnavati v okviru postavke za založništvo.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Dolgoročni cilj je zagotoviti realizacijo najzahtevnejših založniških projektov, ki so v javnem interesu v kulturi, kar 
pomeni zagotoviti lemo podporo 5-7 večletnim projektom. Večletni projekti bodo sofinancirani na osnovi javnega 
razpisa, izračun predloga pravic proračunske porabe pa temelji na evalvaciji primerljivih tovrstnih dosedanjih 
projektov.

3. Planirani indikatorji

Indikatoiji uspešnosti realizacije večletnih projektov zadevajo predvsem obseg realiziranega dela, reference 
avtorjev, oceno zahtevnosti projekta, doseženo stopnjo dostopnosti knjig, se pravi doseganje subvencionirane cene, 
doseženo naklado in število prodanih izvodov.

7105 - Založništvo

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen: Postavka 7105 je namenjena sofinanciranju založniških programov, ki se skladajo z javnim interesom v 
kulturi, in sicer: sofinanciranju knjižne in revijalne produkcije s področij vseh zvrsti literature in humanistike ter 
sofinanciranju podpornih in promocijskih dejavnosti s področja založništva (projekti s področja bralne kulture, 
promocije avtorjev, mednarodnega sodelovanja, izobraževanja ipd.).

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

Izračun predloga pravic proračunske porabe temelji predvsem na obsegu dosedanjega sofinanciranja in doseganju 
subvencionirane cene ter na številu projektov, ki so kvalitetni in so bili zavrnjeni spričo nezadostnih proračunskih 
sredstev. Navedeni programi in projekti se sofinancirajo preko postopkov, predvidenih s krovnim zakonom.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Temeljni cilj podprograma je zagotoviti dostopnost najkvalitetnejše knjižne in revialne produkcije s področja 
literature in humanistike, se pravi tistega dela založništva, ki nima možnosti tržnega preživetja. Srednjeročni cilj 
podprograma je zagotoviti optimalno podporo (povprečno 50-60% celome vrednosti) izidu okoli 250 knjižnih 
naslovov lemo in stabilizirati izhajanje približno 60 revij s kulturno in znanstveno tematiko, obenem pa spodbujati 
projekte s področja mednarodnega sodelovanja (prevodi slovenskih avtorjev v tuje jezike; cilj je omogočiti izid 30- 
ih prevodov lemo), stabilizirati delovanje vsaj 2 mednarodnih literarnih festivalov, zagotavljati udeležbo slovenskih 
literarnih in humanističnih avtoijev v mednarodnem prostoru, spodbujati projekte s področja bralne kulture (cilj je 
zvišati tako število izvajalcev teh projektov na 10, kot tudi povečati število obiskovalcev). Vsi navedeni cilji 
temeljijo na spodbujanju dostopnosti knjige in branja, saj je denimo pri sofinanciranju založniške produkcije 
subvencija skladno s posebno metodologijo vključena v oblikovanje subvencionirane cene, založniki pa so 
pogodbeno zavezani knjigo prodajati po takšni ceni. Tako je z vidika spodbujanja bralne kulture cilj tudi zviševanje 
deleža knjig s področij leposlovja in humanistike med vsemi izposojenimi knjigami v splošnih knjižnicah.

4. Planirani indikatorji

Z vidika spremljanja doseganja temeljnih ciljev podprograma je glavni indikator število prodanih izvodov knjig per 
capita, ožj i indikator pa je gibanje naklade knjig in revij s področij literature in humanistike.
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18033508 - Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

Kulturno ljubiteljstvo lahko opredelimo kot množično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje. Od pojmov 
ljudske kulture in sodobne množične kulture se razlikuje predvsem v tem, da vzpostavlja kontinuirane oblike 
komuniciranja, torej v stopnji organiziranosti, normativnosti in formalni strukturiranosti. V vsebinskem pogledu pa 
je zelo heterogena, saj se predvsem glede na okolje bolj ali manj približuje tradicionalizmu ljudske kulture, poskuša 
prevzeti vzorce t.i.vrhunske kulture ali pa se izraža kot del te ali one sodobne subkulture.

Kulturno ljubiteljstvo na slovenskem ima specifično tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne 
identitete, tako v mejah države kot v zamejstvu in po svetu. Zato ima v primerjavi s podobnimi oblikami kulturnih 
združb po svetu specifične dimenzije in družbene funkcije.

Po zadnjih podatkih je v Sloveniji okoli 2.350 kulturnih društev in skupin - vanje pa je vključeno okoli 79.000 
članov. Lemo izvedejo okoli 16.500 kulturnih prireditev, ki se jih udeleži več kot 4.000.000 obiskovalcev 
(Statistični urad RS).

2. Pravne podlage

Zakon o skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, štev.1-6/96,22-976/2000)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št 96/2002)

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike 
Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št 108/2002).

3. Dolgoročni cilji podprograma

V okviru ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so osnovne razvojne usmeritve:

kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost: vrhunski ansambli v okviru klasičnih načinov poustvarjanja 
pevski zbori, pihalni orkestri, folklora in eksperimentiranje kot privilegij neinstitucionalnega statusa 
gledališče, lutkarstvo, sodobni ples, pri Čemer gre pogosto za prve ustvarjalne korake mladih, še 
neafirmiranih umetniških ustvarjalcev.
kulturna vzgoja in izobraževanje: kulturno izobraževalni in vzgojni programi na višji ali nižji ravni so bili 
vedno med osnovnimi dejavnostmi kulturnih društev in njihovih asociacij. Včasih zgolj za potrebe članov, 
posebno strokovnih vodij, v zadnjih obdobjih pa dobivajo pomen neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in 
izobraževalnih programov, odprtih za najširšo javnost.
-socializacijska funkcija: afirmiranje tistih družbenih skupin in posameznikov, ki v vsakdanjem delovnem 

ali družinskem okolju ne dosegajo osebnega zadoščenja in potrditve ali pa so iz bioloških (mladina, 
starostniki, invalidi), statusnih ali kakšnih drugih razlogov potisnjeni na družbeno margino, 
dostopnost kulturnih vrednot: organiziranje in posredovanje kulturnih prireditev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Sklad bo v lem 2005 deloval na naslednjih področjih:

preko javnih postopkov bo dodeljeval sredstva organizatoijem ljubiteljskih kulturnih projektov (predvideno 
je sofinanciranje približno 500 projektov),
prav tako preko javnih postopkov bo dodeljeval sredstva za opremo in obnovo prostorov, ki so namenjeni 
ljubiteljskim kulturnim dejavnostim,
organiziral ali soorganiziral bo ljubiteljske kulturne prireditve, izobraževalne in vzgojne oblike, izdajal 
publikacije in nudil strokovno in organizacijsko pomoč kulturnim društvom in njihovim zvezam, 
opravljal kulturno posredniške in druge kulturno organizacijske naloge za lokalne skupnosti.

Posebno pozornost bo sklad namenil prireditvam in izobraževanju na medobmočni ravni, kjer kakovost programov 
preseže lokalni nivo. S piramidalnim sistemom selekcije bo dvignil raven ljubiteljskih dosežkov in vsem kulturnim 
skupinam po Sloveniji ponudil primerljive pogoje za udejstvovanje zunaj ožjega okolja.

I. Državni program

priprava in izvedba tekmovanj, festivalov in srečanj ljubiteljskih kulturnih skupin, 
priprava in izvedba izobraževalnih oblik, 
založniški program za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
investicijsld program.

Državni program izvaja strokovna služba upravnega odbora sklada v sodelovanju s strokovnimi službami izpostav in 
drugih organizacij. Predvidenih je 95 projektov na glasbenem, gledališkem, lutkovnem, folklornem, filmskem, 
plesnem, likovnem in literarnem področju.
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V okviru "kulturnega tolarja" načrtujemo javni razpis v za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme za kulturna 
društva in druge oblike ljubiteljske kulturne dejavnosti ter mladinske kulturne centre, v kolikor bodo sprejete 
spremembe in dopolnitve Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi

H. Medobmočni program

priprava in izvedba medobmočnih preglednih srečanj skupin in posameznikov, 
priprava in izvedba medobmočnih izobraževalnih oblik, 
izdajanje publikacij, ki so neposredno povezane z delovanjem ljubiteljskih kulturnih skupin, literarnih 
zbornikov ali literarnih glasil.

Medobmočni program izvajajo strokovne službe območnih izpostav sklada na podlagi ustrezno potrjenega letnega 
programa dela. Predvidenih je 1400 projektov.

HI. Območni program

priprava in izvedba območnih preglednih srečanj, 
priprava in izvedba kulturnega izobraževanja na območni ravni za posamezna področja dejavnosti, 
priprava in izvedba posameznih projektov.

Območni program izvajajo strokovne službe območnih izpostav sklada. Predvidenih je 2450 projektov.

Cilji in spremljanje kazalcev:
Doseganje števila podprtih programov in projektov.

6878 - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Akta o ustanovitvi (Ur.LRS št96/2000) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

z 58 izpostavami po vsej Sloveniji

spremlja in analizira stanje s svojega delovnega področja;
- zbira predloge za financiranje in sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti z, javnimi razpisi;
sklepa z izbranimi izvajalci teh programov in projektov pogodbe o (so)financiranju;

- adzoruje porabo javnih sredstev;
zagotavlja strokovno-organizacijsko pomoč kulturnim društvom oziroma njihovim zvezam, skupinam in 
posameznikom pri izvajanju njihovih kulturnih dejavnosti;
zagotavlja pomoč lokalnim skupnostim pri zagotavljanju pogojev za izvedbo kulturnih prireditev na 
območju izpostav;
zagotavlja administrativno-strokovno pomoč zvezam kulturnih društev, ki opravljajo skupne naloge za 
svoje članice;
načrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami;
skrbi za izobraževalne programe s kulturnega področja;

- promovira dosežke s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in posreduje kulturo produkcijo; 
podeljuje priznanja za uspešno delo na področju ljubiteljske kulture;
izdaja publikacije s svojega delovnega področja;
izvaja naloge na podlagi pogodb z lokalnimi skupnostmi;

- podeljuje priznanja za uspešno delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

5667 - Kulturni tolar - ljubiteljska kultura

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicije v prostore za ljubiteljsko kulturno dejavnost se izvajajo na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne programe v RS v kulturi (Uradni list RS, št 108/2002). V tem okviru bo preko javnega razpisa 
dodeljeval sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov in nabavo opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti ter investicijsko vzdrževanje prostorov in nabavo opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Namen investicijskega programa v okviru kulturnega tolaija je zagotavljanje pogojev za kakovostno kulturno delo, 
dostopnost kulturnih vrednot tudi zunaj večjih urbanih. Še naprej se bodo financirali osnovni pogoji za delo 
kulturnih društev in skupin v Sloveniji ter mladinskih kulturnih centrov. Program "kulturnega tolarja" predvideva 
nakup osnovne avdio in video opreme ter intervencijske posege na objektih.

3. Planirani indikatorji

Cilji in spremljanje kazalcev:
Doseganje števila podprtih projektov.
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18033511 - Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

Podprogram je namenjen predvsem obnovi in vzdrževanju obstoječih prostorskih kapacitet ter širitvi in izgradnji 
infrastrukture na področju kulture. Zajema tudi kulturno sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu in kulturno 
dejavnost naslednjih manjšinskih skupnosti: avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske 
skupnosti in drugih manjšinskih skupnosti.

2. Pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št 96/2002)

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike 
Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 108/2002).

3. Dolgoročni cilji podprograma

V okviru proračunskih postavk, ki so namenjene investicijam in investicijskemu vzdrževanju je dolgoročni cilj 
podprograma doseganje osnovnih prostorskih standardov in normativov na področju kulturnih dejavnosti. Pri ostalih 
proračunskih postavkah so dolgoročni cilji navedeni neposredno pri obrazložitvi postavk.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

Zaradi raznovrstnosti proračunskih posadk v okviru tega podprograma so glavni letni izvedbeni cilji, indikatorji in 
planirani rezultati zapisani v okviru posameznih postavk.

2477 - Investicije v kulturi

I. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te proračunske postavke so namenjena obnovi obstoječih prostorskih kapacitet ter širitvi in izgradnji 
infrastrukture na področju kulture. S tem naj bi se dosegli osnovni prostorski standardi in normativi na področju 
kulturne dejavnosti. V letu 2005 bodo ta sredstva namenjena predvsem obnovi in izgradnji javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je država, saj se vrsto let v te objekt ni nič ali zelo malo vlagalo, zato so objekti dotrajani, kljub trudu 
uporabnikov že na meji varnega bivanja, prostorsko utesnjeni ali svojih prostorov sploh nimajo.

Zaradi skromnih sredstev, ki jih Ministrstvo za kulturo lahko namenja investicijam, se bo v letu 2005 lahko 
nadaljevalo opremljanje novozgrajenega objekta FS Viba film, priprave potrebne dokumentacije za obnovo in 
dogradnjo SNG Drama, nadaljevala se bo obnova in dogradnja SNG Opera in balet Ljubljana ter izgradnja 
Prirodoslovnega muzeja, dokončala se bo širitev kletnih prostorov Narodnega muzeja.

8596 - Investicijsko vzdrževanje in oprema nevladnih organizacij

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena do 50% finančni soudeležbi Ministrstva za kulturo pri investicijskem vzdrževanju in nakupu 
opreme nevladnih organizacij s področij úměrnosti in založništva in sicer v naslednjih okvirnih deležih: 
uprizoritvene umetnosti (40%), glasbene umetnosti (15%), vizualne umetnosti (20%), intermedijske umetnosti 
(15%) in založništvo (10%).

Do sredstev so upravičeni zgolj izvajalci javnih kulturnih programov, s katerimi je sklenjena večletna pogodba.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Cilj:

prednostno bodo podpirani najnujnejši programi vzdrževanja javne infrastrukture, s katero upravljajo nevladne 
organizacije ter nakup tehnološke opreme. Predvidevamo okoli 30 sofinanciranih programskih enot

3. Planirani indikatorji

Spremljanje kazalcev:

indikatotji so povezani z izboljšanjem infrastrukturnih, delovnih in programskih pogojev za čimbolj kakovostne 
kulturne storitve (višja dostopnost, povišanje obsega programov, profesionalizacija).

6157 - Metelkova - investicija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevala se bo obnova in dogradnja objektov bivše vojašnice na Metelkovi, ki so namenjeni reševanju prostorske 
stiske nekaterih nacionalnih javnih zavodov s področja muzejske in galerijske dejavnosti (skladno s sprejetim 
Planom izgradnje in prenove objektov v območju urejanja CO 5/4 - Metelkova - južni del (potrjeno 12.12.1996). 
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Dokončana bo gradnja prve faze depojev in garaž v kletnih etažah osrednjega dela Metelkove in nadaljevala obnova 
objekta Narodnega muzeja.

4561 - Sofinanciranje investicij v kulturi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancirali bomo gradnjo in prenovo splošnih knjižnjic, kulturnih domov in dvoran ter drugih prostorov za 
kulturne dejavnosti, katerih lastnice so občine.

7202 - Kultura za Slovence zunaj RS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kulturnemu sodelovanju s Slovenci v zamejstvu in po svetu, 
vzpodbujanje njihove lastne ustvarjalnosti, ki sega na vse segmente kulturnega delovanja, gojenje in načrtno 
ohranjanje pristnih stikov s pripadniki slovenskih skupnosti v smislu integracije v skupni slovenski kulturni prostor. 
Gre za naslednja področja kulturnih dejavnosti: ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine, založništvo, 
knjižničarstvo, glasbeno umetnost, vizualne úměrnosti, uprizoritvene umetnosti, intermedijske umetnosti, medije in 
avdiovizualno kulturo ter filmsko umetnost. Posebno področje znotraj tega pa predstavljata še bazična raziskovalna 
dejavnost in medizseljensko povezovanje.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Dolgoročni cilji na tem področju so sistematsko ohranjanje slovenstva, skupne kulturne dediščine in izgrajevanje 
skupnega slovenskega kulturnega prostora ter iskanje novih oz. redefiniranje obstoječih oblik sodelovanja s č 
pripadniki ti. tretje generacije v izseljenstvu in Slovenci na področju bivše Jugoslavije.

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so naslednje:

Sodelovanje s Slovenci v zamejstvu (Avstrija, Italija, Madžarska)

V zamejstvu je kulturne dejavnosti potrebno vzpodbujati, saj so procesi asimilacije močni, potrebna pa je tudi 
priprava na spremembo položaja, ki bo nastala z vstopom Slovenije v Evropsko skupnost. Potrebna bo 
integracija zamejskih Slovencev oz. njihovih institucij kot samostojnih subjektov v mrežo kulturnih institucij v 
RS.

Sodelovanje s Slovenci po Evropi

V državah po Evropi se poleg tradicionalnih kulturnih projektov pojavljajo samostojne radijske postaje (razvile 
so se iz bivših skupnih jugoslovanskih radijskih postaj), ki v informativne oddaje vključujejo tudi kulturo.

Sodelovanje s Slovenci v državah bivše Jugoslavije

V novonastalih državah bivše Jugoslavije se vzpostavljajo slovenska društva z bogatimi kulturnimi programi.

Sodelovanje s Slovenci v prekomorskih državah

Krog kvalitetnih izvajalcev kulturnih projektov se širi tudi v prekomorskih državah, s posebni poudarkom na 
ohranjanju kulturne dediščine.

Sodelovanje z društvi, institucijami, ki delujejo na tem področju v Sloveniji

Za vse naštete segmente velja, da je (še posebej ob menjavi generacij v tujini) potrebno s podporo njihovih 
projektov zagotoviti kontinuiteto in napredek njihovega delovanja.

Zakonske podlage: Ustava Republike Slovenije, 5. člen; Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v 
sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov R Slovenije; Resolucija o odnosih s 
Slovenci po svetu, Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (členi: 8, 14,17).

3. Planirani indikatorji

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2005, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na nivoju postavke je 
ohranjanje nivoja že pridobljenih pravic za manjšine oziroma slovenske skupnosti zunaj RS, kar bo preverjeno s 
poročilom o izvedbi programa. Okvirno gre na tej postavki za 56 programov (ki vsebujejo povprečno po 7 
programskih enot, največji izvajalci pa dosegajo tudi 15-20 enot). Poleg tega pa se letno izvede še cca 90 - 100 
projektov. Kazalci spremljanja so: število programov in projektov, participacija različnih generacij, prisotnost in 
odmevnost projektov znotraj skupnosti in večinskega naroda, odmevnost v matični domovini ter mednarodna 
uveljavljenost in odmevnost.
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7199 - Kulturna dejavnost manjšinskih skupnosti v RS

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ustvarja finančne pogoje za razvoj kulturnega pluralizma in kulturne raznovrstnosti na etnični podlagi, ker 
omogoča izvajanje kulturnih dejavnosti različnih manjšinskih etničnih skupnosti, ki živijo v etnično pluralni 
Sloveniji ter njihovo izražanje drugačnosti s kulturno dejavnostjo. Tak način razvija medsebojno razumevanje, 
miroljubno sobivanje in varuje kulturne pravice, ki so kategorija človekovih pravic, vseh prebivalcev RS.

Denar pri tej postavki bo omogočil naslednje zvrsti dejavnosti avtohtone italijanske in madžarske narodne 
skupnosti: knjižnično ( dodatne specifične programe, ki ne bodo zajeti v javnih knjižnicah na narodnostno mešanem 
območju skladno s 25. členom Zakona o knjižničarstvu), založniško in izdajateljsko dejavnost, dejavnost kulturnih 
skupin, predstavitve po Sloveniji, sodelovanje z različnimi manjšinskimi skupnostmi, prireditve, predavanja in 
seminarje o kulturnih temah, dejavnosti za ohranjanje materinega jezika, muzejsko in likovno dejavnost ter seveda 
redno delovanje Zavoda za kulturo madžarske narodne skupnosti.

Pri romski skupnosti bo denar namenjen za založniško in izdajateljsko dejavnost, dejavnost kulturnih skupin, za 
prireditve in za mednarodno sodelovanje Romov.

Društvom drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev bo omogočena predvsem založniška in izdajateljska 
dejavnost, predavanja in seminarji o kulturnih temah, sodelovanje z drugimi manjšinskimi skupnostmi in 
predstavitve po Sloveniji na omenjenih področjih, medtem ko naj bi njihova ljubiteljska dejavnost (redna dejavnost 
kulturnih skupin, prireditve in mednarodno sodelovanje) bila integrirana v Javni Sklad RS za ljubiteljske dejavnosti 
( tako je zapisano v predlogu za razpisno dokumentacijo 2003).

Vse zgoraj omenjene dejavnosti so sestavina posebnega programa, katerega glavna značilnost je pozitivna 
diskriminacija in upoštevanje posebnih okoliščin manjšinskih skupnosti.

Zakonske podlage so vsaj naslednje: 61, 64. in 65. člen Ustave RS, Okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo 
narodnih manjšin, Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih.

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

Programi se evalvirajo skladno z naslednjimi kriteriji: uspešnost (skladnost z vnaprej opredeljenimi cilji), 
učinkovitost (razmeije med vložkom in učinkom) ter primernost (skladnost z utemeljenimi potrebami). Ocena 
potrebnih sredstev temelji na sistematiziranih izkustvenih spoznanjih (izdelan je bil tudi katalog tipičnih stroškov teh 
programov, v letu 2004 naj bi se upoštevali tudi organizacijski stroški kulturnih dejavnosti novodobnih manjšinskih 
skupnosti, ker nimajo lastnih prostorov in kadrov za kulturno delo). Novost glede na pretekla leta, je predlog, naj bi 
tudi posebni program kril vsaj minimalne avtorske honorarje skladno s Pravilnikom MK o sofinanciranju avtorskih 
honorarjev in skladno s Tarifami sofinanciranja avtorskih honorarjev

Ti programi so pomembni za državo Slovenijo, saj je njena podpora manjšinam odločujoča z vstop v evropske 
integracije. Kultura pa je temeljna identitetna značilnost manjšin. Nad izvajanjem zgoraj omenjenih mednarodnih 
dokumentov bdijo mednarodni organi, ki zahtevajo poročila o implementaciji dokumentov.

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2005, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na nivoju postavke je 
ohranjanje nivoja že pridobljenih pravic za manjšine. Načrtuje se večletno programsko financiranje italijanske in 
madžarske narodne skupnosti na podlagi neposrednega poziva, ki vključuje tudi sofinanciranje Zavoda za kulturno 
madžarske narodnosti Lendava, predvideva pa povečanje programa zaradi že napovedane ustanovitve zavoda 
italijanske narodne skupnosti ter izvajanje programa madžarske narodne skupnosti v Kulturnem domu Lendava. Pri 
Romski skupnosti se predvideva sofinanciranje vsaj 40 projektov, ki jih bosta poleg Zveze Romov Slovenije 
prijavila vsaj še dva prijavitelja, povečanje se predvideva zaradi naraščanja števila projektov priseljenih Romov. Pri 
drugih manjšinskih skupnostih in priseljencih se predvideva sofinanciranje projektov vsaj 15 izvajalcev.

4. Planirani indikatorji

Kazalci spremljanja so: število programov in projektov z etnično tematiko, število udeležencev v teh programih in 
projektih, trend vključevanja programov in projektov v programe javnih zavodov, raznolikost programov in 
projektov različnih manjšinskih skupnosti, stopnja participacije pripadnikov manjšinskih skupnosti pri kulturnih 
dejavnostih, število programov in projektov, kijih skupaj sofinancirajo ministrstvo in lokalne skupnosti.

5666 - Kulturni tolar - javni zavodi

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe 
Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št 108/2002) bodo v letu 2005 sredstva te proračunska postavke 
namenjena dogradnji SNG Opera in balet Ljubljana, izgradnji Prirodoslovnega muzeja in obnovi objektov na 
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Metelkovi. Del sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju projektov obnove oziroma gradnje objektov občinskih 
javnih zavodov, ki so uvrščeni v omenjeni zakon.

7115 - Nepredvidene akcije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena, v skladu z 102. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, sofinanciranju 
kulturnih programov in projektov, ki jih kljub izkazanemu posebnemu pomenu in kvaliteti in če je neogibno nujno 
zaradi kratkega časa, ni bilo mogoče vnaprej načrtovati in predvidevati oz. niso bili predmet neposrednega poziva ali 
javnih pozivov in razpisov.

19063501 - Štipendije na področju kulture

1. Opis podprograma

Podeljevanje štipendij izjemno nadarjenim posameznikom na področju umetnosti, praviloma za podiplomski študij 
oz. izpopolnjevanje doma in v tujini, podeljevanje štipendij za specialne, redke poklice v kulturi (vsako leto se po 
potrebi določijo na novo), spremljanje njihovega šolanja in uveljavitve v javnosti. Štipendije za dodiplomski študij v 
tujini se podelijo praviloma za smeri, ki jih ni mogoče študirati v domovini. Novost, ki jo je ministrstvo uvedlo že v 
letu 2003 in se bo izvajala tudi v letu 2005, je podpora kakovostnim deficitarnim izobraževalnim programom (preko 
izvajalcev javnih kulturnih programov), ki ne predvidevajo dokazila izobraževalnih ustanov.

2. Pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002).

3. Dolgoročni cilji podprograma

Pojav izjemno nadarjenih posameznikov na področju umetnosti je nepredvidljiv, za vsako nacijo pa dragocen. 
Optimalno, kvalitetno izšolani talenti bogatijo narodovo kulturo, mu dajejo identiteto in prispevajo k dvigu kvalitete 
posameznih strok. Redke, a nujno potrebne strokovnjake potrebujemo za kvalitetno ohranjanje dediščine in za 
izrabo tehnoloških možnosti v posamezni stroki (oblikovanje zvoka, maske, luči; vodstveni poklici, etc.). Poklicno 
usposabljanje preko delavnic, seminarjev, kongresov, im. pomeni pomembno dopolnitev v siceršnji ponudbi 
izobraževalnih programov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2005 bo predvideno število novopodeljenih štipendij okoli 40 in podpore okoli 15- im programom poklicnega 
usposabljanja.

7052 - Kultura - štipendije

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zajete obveznosti po večletnih pogodbah in sredstva za vsakoletni razpis. Glavni 
lemi izvedbeni cilji v lem 2005, njihovi indikatoiji in planirani rezultati v tem letu na nivoju postavke so: 
načrtujemo porast števila štipendij zaradi razpisa novih štipendij za specialna znanja na področju varovanja 
dediščine in filma ter vodstvenih in tehničnih poklicev, ki si jih je možno pridobiti le v tujini. V letu 2005 bo 
predvideno število novopodeljenih štipendij okoli 40. Kazalci spremljanja so: število podeljenih štipendij in vpetost 
štipendistov v domač in mednarodni prostor.

4157 - Poklicno usposabljanje na področju kulture

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju poklicnega usposabljanja posameznikov: ustvarjalcev, poustvarjalcev in 
posameznikov z ostalih deficitarnih kulturnih poklicev s področij úměrnosti in založništva. Usposabljanje pomeni 
podporo tistim nevladnim organizacijam, ki s svojo trajno dejavnostjo servisirajo in organizirajo udeležbe ha 
kongresih, seminarjih, srečanjih in delavnicah; organizirajo delavnice doma in v mednarodnem prostoru ali po so 
vpete v omrežje tistih mednarodnih šol, ki zagotavljajo dodamo poklicno usposabljanje (kulturni menežment itd.). 
Vzpodbujanje tovrstnih usposabljanj je nujna, saj analize kažejo na bele lise na posameznih segmentih 
izobraževalnega sistema, vključno s pomanjkanjem izobraževalnih ustanov.

2. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Cilj: podpora okoli 15- im programom usposabljanja.

Ključni cilj: profesionalizacija strokovnjakov z deficitarnih področij in s tem zvišanje konkurenčnosti znanja na 
mednarodnem trgu.
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3. Planirani indikatorji

Kazalci spremljanja so: število podprtih programov, število udeležencev, odmevnost v javnosti in na umetniškem in 
založniškem trgu, vpetost udeležencev v domače in mednarodnem prostoru.

18023501 - Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine

1. Opis podprograma

Arhiv RS opravlja svoje ključne naloge predvsem na podlagi ll.,8.in 36. člena Zakona o arhivskem gradivu in 
arhivih (Uradni list RS, št 20/97), Zakona o državni upravi (Uradni list Rs št 52/02), Zakona o spremembi zakona o 
državni upravi (Uradni list RS, št. 56/03), Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03)in drugih 
predpisov. Ključna naloga Arhiva Republike Slovenije je varovanje arhivskega gradiva državnih in drugih organov 
ter filmskega arhivskega gradiva za področje RS. Omenjena naloga vključuje tudi druge naloge, naštete vil. členu 
ŽAGA kot npr. valorizacija dokumentarnega gradiva, evidentiranje, zbiranje in strokovna obdelava arhivskega 
gradiva, izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva, hranjenje in materialno 
varovanje arhivskega gradiva, dajanje arhivskega gradiva v uporabo, kulturna, vzgojna in izobraževalna dejavnost v 
zvezi z arhivskim gradivom, raziskovalne naloge na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, evidentiranje 
arhivskega gradiva pomembnega za Slovenijo in Slovence v tujih arhivih itd. Prav tako organizira, vodi in usklajuje 
metode in postopke za delo v arhivih v državi, opravlja na podlagi pooblastila Ministrstva za kulturo nekatere 
upravne in strokovne naloge za arhivsko službo v RS ter daje mnenja s tega področja Ministrstvu za kulturo.

2. Pravne podlage

Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, št 20/97, popravek 32/97 in izdani pravilniki, ki so 
objavljeni v Uradnem listu RS, št.59/99): Pravilnik o materialnem varstvu arhivskega gradiva, Pravilnik o strokovni 
obdelavi in evidencah arhivskega gradiva, Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki 
delajo z dokumentarnim gradivom, Pravilnik o odbiranju in izročanju javnega arhivskega gradiva arhivu, Pravilnik o 
uporabi javnega arhivskega gradiva v arhivu in Pravilnik o ravnanju z zasebnim arhivskim gradivom,

Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št 52/02),
Zakon spremembi zakona o državni upravi (Uradni list Rs, št. 56/03), 
Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03), 
drugi predpisi

3. Dolgoročni cilji podprograma

Varovanje arhivskega gradiva javnih pravnih oseb iz 8. člena ŽAGA ter zasebnega arhivskega gradiva, 
zagotavljanje materialnih in drugih pogojev varstva arhivskega gradiva, predvsem pridobitev ustreznih skladiščnih 
in poslovnih kapacitet, ustrezno usposobitev arhiva za prevzem gradiva na elektronskih in drugih medijih, 
vzpostavitev informacijskega sistema Arhiva RS v sklopu arhivskega informacijskega sistema v državi, valorizacija 
dokumentarnega gradiva, prevzemanje in strokovna obdelava arhivskega gradiva ter izdelava informacijskih 
pripomočkova, uporaba arhivskega gradiva, razvijanje arhivske stroke, sodelovanje z arhivskimi službami v drugih 
državah ter evidentiranje arhivskega gradiva pomembnega za Slovenijo in Slovence v tujih arhivih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

valorizacija arhivskega gradiva,
prevzemanje, strokovna obdelava in izdelava informacijskih pripomočkov arhivskega gradiva, 
uporaba arhivskega gradiva s posodobitvijo postopkov te uporabe (informacijska tehnologija), 
materialno varovanje arhivskega gradiva, 
pridobitev novih skladiščnih prostorv v objektu na Roški cesti - vzhodni trakt, 
vzdrževanje skladiščnih in poslovnih prostorov Arhiva Rs na različnih lokacijah, 
uvajanje računalniškega programa za delo v arhivih - INFOARH, 
sprememba sistema prevzema filmskega arhivskega gradiva (vprašanje finančnih sredstev) s spremembo 
Zakona o arhivskem gradivu in arhivih,
sodelovanje pri izobraževanju in pripravi predpisov o poslovanju z dokumentarnim gradivom javne uprave 
(elektronski arhiv itd),
sodelovanje pri pripravi predpisov o elektronskem hranjenu arhivskega gradiva v elektronski obliki ter 
pridobivanje ustrezne strojne in programske opreme, 
varnostno mikrofilmanje in skejniranje arhivskega gradiva, tudi za potrebe uporabe, 
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konzervacija in restavracija poškodovanega arhivskega gradiva, 
evidentiranje arhivskega gradiva pomembnega za Slovenijo in Slovence v tujih arhivih in drugih ustanovah, 
sodelovanje z arhivskimi s tujimi arhivskimi službami, 
posredovanje kulturnih vrednot (sodelovanje s fakultetami, srednjimi in osnovnimi šolami, razstave itd).

3038 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju plač, prispevkov in drugih prejemkov za 76 delavcev Arhiva RS v skladu s 
predpisi, ki veljajo za ta namen v državni upravi.

3362 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju najemnin, obratovalnih stroškov , stroškov vzdrževanja za naslednje lokacije 
Arhiva RS: Zvezdarska 1, Linhartova 3a, Dunajska 48, Cankarjeva 5, Lisičje, Kogresni trg 1, Leskoškova 3, 
Gotenica, Borovec in od konca leta 2004 dalje za skladišča v objektu na Roški cesti, za stroške varovanja objektov 
in arhivskega gradiva, materialnega varstva arhivskega gradiva, konzervacije in restavracije arhivskega gradiva, za 
splošne stroške za 76 delavcev Arhiva RS, za stroške občsnega dela (Študetski servis), dodatnega izobraževanja itd.

2935 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena financiranju nadaljnjega razvoja informatizacije Arhiva RS (strojna in programska oprema 
ter komunikacije), predvsem pa vzdrževanju arhivske aplikacije INFO_ARH za delo v arhivih ter nabavi opreme in 
manjšega investicijskega vzdrževanja objektov in opreme.

8712 - Izvajanje zakona ŽAGA

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena je namenjena predvsem financiranju strokovnih nalog Arhiva RS:valorizaciji 
dokumentarnega gradiva, evidentiranju, prevzemanju in strokovni obdelavi arhivskega gradiva vključno z izdelavo 
informacijskih pripomočkov (inventarji, vodniki itd), izvajanje strokovnega nadzora in dajanje navil o varovanju 
arhivskega in dokumentmega gradiva ustvaijacem, materialnemu varovanju arhivskega gradiva, uporabe arhivskega 
gradiva(izdelava kopij arhivskega gradiva na različnih nosilcih), izdaje publikacij, posredovanju kulturnih vrednot 
(predstavitev arhivskega gradiva, predavanja za študente in dijake itd), stroškom pri prevzemanju filmskega 
arhivskega gradiva, obnovi filmskega arhivskega gradiva, odkupu zasebnega arhivskega gradiva,evidentiranju 
arhivskega gradiva pomembnega za Slovenijo in SWlovence v tujini, mednarodnemu sodelovanju (na podlagi 
sporazumov obiski tujih strokovnih delavcev pri nas, naših strokovnih delavcev v tujini, priprave in organiziranje 
svetovnega kongresa FIAF 2005 v Ljubljani, skupaj s Slovensko Kinoteko, udeležba na strokovnih kogresih, in 
sestankih v tujini, članarina v mednarodnih organizacijah), udeležbi strokovnih in drugih delavce na strokovnih 
sestankih in kongresih pri nas, stroškov izpitnih in drugih komisij, ki imajo sedež v Arhivu RS, raziskovalni 
dejavnosti, opravljanju nekaterih upravnih in strokovnih nalog po pooblastilu MK itd.

5927 - Skeniranje načrtov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena varnostnemu skeniranju arhivskega gradiva ter skeniranju za potrebe uporabe arhivskega 
gradiva.

35 - Reprodukcija

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Arhiv RS na podlagi dogovora s Ministrstvom za finance in posebnih Navodil o lastni dejavnosti Arhiva RS, ter 
posebnega sklepa ministrice za kulturo o tarifah uporabe arhivskega gradiva, na podlagi Zakona o arhivskem 
gradivu in arhivih, pridobiva lastna sredstva pri prodaji publikacij, kopiranju (fotokopiranju, mikrofilmnaju in 
skeniranju) arhivskega gradiva, obrabnini pri uporabi filmskega arhivskega gradiva, konzervaciji in restavraciji 
arhivskega gradiva ter pri strokovnih izpitih in preuzkusih znaja za arhiviste oziroma delavce, ki delajo z 
dokumentarnim gradivom. Postavka se uporablja za odhodke, ki so povezani z materialnimi stroški zgoraj naštetih 
področij in pogodbami z izvajalci nalog za ta področja.

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

Sklep o tarifah uporabe arhivskega gradiva
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18023501 - Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine.. -

6004 - Plače

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače za pet zaposlenih.

4533 - Materialni stroški

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pisarniški material, obratovalni stroški za prostore, najemnine in garažnine, potni stroški in dnevnice, registracija, 
zavarovanje in vzdrževanje dveh avtomobilov, nakup strokovne literature, PTT stroški, stroški za komunikacije, 
izobraževanje, izvedenska mnenja in drugo.

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

Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine opravlja nadzor nad izvajanjem določb Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Ur. 1. RS 7/99)ter Zakona o arhivskem gradivu in arhivih (Ur. L RS 32/97), splošnih in posebnih aktov, 
izdanih na njihovi podlagi ter na podlagi drugih predpisov in aktov, ki se nanašajo na področja, urejena v omenjenih 
zakonih. V tem okviru je treba posebej omeniti tudi Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini 
(Ur. 1. RS 89/99) ter vladne odloke o razglasitvi spomenikov državnega pomena (Ur. 1. RS 81 in 82/99, 26/01, 
66/01, 22/02 in 55/02), v katerih je inšpektorat izrecno določen kot organ, ki izvaja nadzor nad njegovim 
izvajanjem. Delovanje inšpektorata je vezano tudi na novi Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. 1. RS 56/02).

3. Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke

Dejavnost inšpektorata je sicer vezana na represivno, v določeni meri pa tudi na preventivno, korektivno ter 
posvetovalno vlogo inšpekcijskega nadzora. Splošni in posebni program dela za obdobje enega leta potrjuje skladno 
z določbami Zakona o državni upravi (Ur. 1. RS 52/02) Ministrstvo za kulturo. Posebne zadolžitve je inšpektorat 
dobil v zvezi z varovanjem spomenikov državnega pomena, ki so bili podržavljeni z Zakonom o lastninjenju 
kulturnih spomenikov v družbeni lastnini: pri teh ugotavlja predvsem stanje ogroženosti in izvaja ukrepe za njihovo 
učinkovitejše varstvo.

4. Planirani indikatorji

Delovanja inšpektorata ni mogoče vnaprej programirati, ker je opravljanje inšpekcijskega nadzora vezano na 
nepredvidene kršitve in prijave. Povprečno letno obravnava inšpektorat 420 primerov, to delo opravljajo trije 
inšpektorji za področje cele Slovenije.

2936 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namenjeno predvsem za posodobitev računalniške in programske opreme, opreme za komunikacije, kopiranje ter za 
nakup druge pisarniške opreme.
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SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI - Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih35 MINISTRSTVO ZA KULTURO

SPU/PU/PPP/GPR/PPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 

(D

Strukt. sprem.
proračuna 2004

(2)

Predlog Strukt predloga Indeks

(5H3y(l)
proračuna 2005 

O)
proračuna 2005 

(4)

Í35 (MINISTRSTVO za kulturo (1 32.510.3891 100,00| P 33.684.925 j P 100, ooj 1 103,61

|3511 ||Ministrstvo za kulturo II 31.874.459| 1 33.031.422 1 1 98,0611 103,6|

11» 1 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 1 31.695.330 II 97,49| 1 32.845.902 | [ 97,51|r 103,6|
ORGANIZACIJE

1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 2.321.119 IH 2.402.446 7.13 1015

18013S01 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 2.321.119 7,14 2.402.446 7,13 103,5

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 9.531.899 29,32 9.867.310 2939 103,5

18023506 Nepremična kulturna dediščina 3.208.330 9,87 3317.372 9,85 103,4

18023507 Premična kulturna dediščina 6.323.569 19,45 6.549.938 19,44 103,6

1803 Proarami v kulturi 19.842.313 61,03 20.576.146 61,08 103,7

18033501 Umetniški programi 10.782.370 33,17 11.160.637 33,13 1033

18033505 Mediji in avdiovizualna kultura 1.242.303 3,82 1332.294 3,96 1073

18033506 Knjižničarstvo in založništvo 3.006.952 9,25 3.112.978 9,24 103,5

18033508 Ljubiteljska kultura 852.858 2,62 883.002 2,62 1033

18033511 Drugi programi v kulturi 3.957.830 12,17 4.087.234 12,13 1033
|19 K IZOBRAŽEVANJE 179.129 H 035|| 185.520 1 1 0,55|r 103,6|

1906 Pomoči šolajočim 179.129 235 185.520 0,55 1216

19063501 Štipendije na področju kulture 179.129 0,55 185.520 0,55 103,6

|3513 (Arhiv Republike Slovenije || 584.870 (I wir 601.091 1 1 wir~ 102,8|

11» Í KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 584.870 II l,80| 1 601.091 11 L7Š|I 102,8|
ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 584.870 1,80 601.091 1.78 102,8

18023501 Urejanje in nadzor na področju kulturne 584.870 1,80 601.091 1,78 102,8
dediščine

(3514 (Inšpektorat RS za kulturo in medije |C 51.06111 0.L6Ì r 52.412 1 1 __ 046(1 102,7|

|18j KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 51.061 ji o,i6| p 52.412 11 o,i6ir 102,7|

ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 51.061 0,16 52.412 0,16 102,7

18023501 Urejanje in nadzor na področju kulturne 
dediščine

51.061 0,16 52.412 0,16 102,7
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Upravne enote
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0404 - Upravne službe na lokalnem nivoja

/. Opis glavnega programa

Predlagatelj finančnega načítaje Ministrstvo RS za notranje zadeve, Urad za usklajevanje dela upravnih enot.

Področje porabe proračunskih sredstev je 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve za vse 
upravne enote v državi, glavni programje 0404 - Upravne službe na lokalnem nivoju.

Glavni program 0404 - Upravne službe na lokalnem nivoju, je izvajanje upravnih nalog po celotnem teritoriju v 
državi, skladno z določbami Zakona o državni upravi (Uradni list, št. 52/2002). Upravne naloge so odločanje v 
upravnih postopkih na prvi stopnji, skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list, št. 
80/99, 70/2000, 52/2002) in materialnimi predpisi ter druge upravne naloge, oboje iz pristojnosti naslednjih 
ministrstev: Ministrstva RS za notranje zadeve, na primer izdajanje osebnih listin in posestnih listin za stvari, 
Ministrstva RS za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva RS za okolje, prostor in energijo, Ministrstva RS za 
obrambo, Ministrstva RS za pravosodje, Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za 
promet

Za enotno izvajanje upravnih nalog skrbi minister za notranje zadeve.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na 
zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. Sodili za kakovost izvajanja upravnih nalog sta ISO standard 
ter CAF, Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektoiju. Kakovost vključuje tudi pravočasno reševanje 
upravnih nalog. Zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost je zagotovljena z vzpostavitvijo sistema 
notranjih kontrol.

3. Glavni letni izvedbeni cilji

Ocenjuje se 2,5 mio upravnih nalog, ki bodo izvedene ob primerni kakovosti, pravočasno in na stranki prijazen 
način z upoštevanjem dobre prakse ob izvajanju Uredbe o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami 
(Uradni list, št. 22/2001) ter Uredbe o pridobivanju in posredovanju podatkov med organi javne uprave za potrebe 
upravnih postopkov (Uradni list, št. 38/2002).

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04046201 - Administracija upravnih enot
04046202 - Upravne storitve upravnih enot

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa so naslednji:

Upravna enota Ajdovščina
Upravna enota Brežice
Upravna enota Celje
Upravna enota Cerknica
Upravna enota Črnomelj
Upravna enota Domžale
Upravna enota Dravograd
Upravna enota Gomja Radgona
Upravna enota Grosuplje
Upravna enota Hrastnik
Upravna enota Idrija
Upravna enota Ilirska Bistrica
Upravna enota Izola
Upravna enota Jesenica
Upravna enota Kamnik
Upravna enota Kočevje
Upravna enota Koper
Upravna enota Kranj
Upravna enota Krško
Upravna enota Laško
Upravna enota Lenart
Upravna enota Lendava
Upravna enota Litija
Upravna enota Ljubljana
Upravna enota Ljutomer
Upravna enota Logatec
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Upravna enota Maribor
Upravna enota Metlika
Upravna enota Mozitje
Upravna enota Murska Sobota
Upravna enota Nova Gorica
Upravna enota Novo mesto
Upravna enota Ormož
Upravna enota Pesnica
Upravna enota Piran
Upravna enota Postojna
Upravna enota Ptuj
Upravna enota Radlje ob Dravi
Upravna enota Radovljica
Upravna enota Ravne na Koroškem
Upravna enota Ribnica
Upravna enota Ruše
Upravna enota Sevnica
Upravna enota Sežana
Upravna enota Slovenj Gradec
Upravna enota Slovenska Bistrica
Upravna enota Slovenske Konjice
Upravna enota Šentjur pri Celju
Upravna enota Škofja Loka
Upravna enota Šmarje pri Jelšah
Upravna enota Tolmin
Upravna enota Trbovlje
Upravna enota Trebnje
Upravna enota Tržič
Upravna enota Velenje
Upravna enota Vrhnika
Upravna enota Zagotje ob Savi
Upravna enota Žalec

V glavnem programu 0404 - Upravne službe na lokalnem nivoju delujeta podprograma:

Podprogram 04046201 - Administracija upravnih enot

Podprogram 04046201 - Administracija upravnih enot zagotavlja pravice porabe proračunskih sredstev, oblikovanih 
v skladu s predpisano metodologijo za poslovanje upravnih enot za plače, premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, za materialne stroške ter za investicije in investicijsko vzdrževanje. 
Materialni stroški so stroški ogrevanja poslovnih prostorov, pisarniškega materiala, plačilo stroškov storitev 
pridobitve ISO standarda, CAF in drugi.

Podprograma 04046202 - Upravne storitve upravnih enot

V okviru podprograma 04046202 - Upravne storitve upravnih enot so planirana sredstva na proračunskih postavkah 
Vplačane tiskovine.

V skladu s 7. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 
118/02 in 63/03) in z 11. členom osnutka Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 
gre za namenske proračunske postavke, saj se prihodki od vplačanih tiskovin, ki jih stranke v upravnem postopku 
vplačajo pri upravnih enotah, uporabijo za plačilo obveznosti dobaviteljem zaračunljivih tiskovin (registrske tablice, 
potne listine, osebne izkaznice, idr.).

Na proračunskih postavkah Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) ni planiranih sredstev, saj gre za 
stare postavke, ki so pred proračunskim letom 2003 služile poravnavi obveznosti za zaračunljive tiskovine.

Pravne podlage za delo upravnih enot so v naslednjih predpisih:

Zakon o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 8/2000,76/2002)
Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št 80/99, 52/02)
Uredba o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami (Uradni list RS, št 22/01 do 81/03)
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Zakon o državni upravi (Ur. list RS, št 83/2003)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št 59/99 do 52/2002)
Zakon o varnosti v cestnem prometu (Ur. list RS, št30/98 do 67/02)
Zakon o igrah na srečo (Ur. list RS, št 27/95 do 60/2002)
Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS (Ur. list RS, št 61/99)
Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Ur. list RS, št 
89/99)
Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Ur. list RS, št. 89/99 do 107/99)
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. list RS, št. 7/99 do ni 10/2002)
Zakon o centralnem registru prebivalstva (Ur. list RS, št 1/99)
Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo (Ur. list RS, št.49/97)
Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS, št. 44/97)
Zakon o zemljiški knjigi (Ur. list RS, št 58/03)
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Ur. list RS, št. 5/99 do 
72/2000)
Zakon o vojaški dolžnosti (Ur. list RS stari, št 18/91,86/2002)
Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur. list SRS, št 5/80)
Zakon o komunalnih dejavnostih (Ur. list SRS, št 8/82 do 44/97)
Zakon o urejanju prostora (Ur. list SRS, št. 18/84)
Zakon o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporab zemljišča razlaščenega za gradnjo (Ur. list SRS, 
št. 7/70)
Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin (Ur.LRS, št 29/95)
Zakon o vojaški dolžnosti (Ur. list RS, št 18/91 do 86/2002)
Zakon o vojnih invalidih (Ur. list RS, št. 63/95 do 75/97)
Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Ur. list RS, št. 63/95 do 3/2003)
Zakon o vojnih veteranih (Ur. list RS, št 63/95)
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 55/2003)
Zakon o orožju (Ur. list RS, št. 61/00)
Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 93/2002)
Obrtni zakon (Ur. list RS, št. 50/94 do 31/2003)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 56/99 do 64/2001)
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l.SRS, št 15/76 do 42/2003)
Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št 80/99)
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št 27/91 do 54/2002)
Zakon o osebni izkaznici (Ur. list RS, št 75/97)
Zakon o potnih listinah državljanov RS (Ur. list RS, št 65/00)
Zakon o državljanstvu RS (Ur. list RS, št. 1/91)
Zakon o matičnih knjigah (Ur. list RS, Št. 16/74 do 37/2003)
Zakon o tujcih (Ur. list RS, št. 61/99,96/2002 )
Zakon o varnosti v cestnem prometu (Ur. list RS, št.30/98 do 67/2002)
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list, št. 42/2002)
Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju 
(Ur. list RS MP, št. 6/2003).
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62 UPRA VNE ENOTE v tisoč tolarjih

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) (5H3XD

|62 (UPRAVNE ENOTE |l 19.934.290 ( wo,oo( r 20.495.466 ( 100,00| 1 102,8|

|6201 j|Upravna enota Ajdovščina 266.886(| 275.265 ( 1 M4|[ 103,1(

|m~1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 266.886 H M4|| 275.265 11 13*11 103,1|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 266.886 L34 275.265 L34 103,1

04046201 Administracija upravnih enot 236.886 1.19 243365 1,19 102,7

04046202 Upravne storitve upravnih enot 30.000 0,15 31.900 0,16 1063

|6202 (Upravna enota Brežice 309.880(| 145(| 312.516 ( r 142(1. _ 100,9(

l<M 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1 309.880 || 1,55] [ 31X516 11 i42ir 10031

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 309.880 1,55 312.516 1.52 100,9

04046201 Administracija upravnih enot 270.520 136 271.495 132 100,4

04046202 Upravne storitve upravnih enot 39.360 020 41.021 020 1042

|6203 (Upravna enota Celje 646.571(| 344(| 67X791 ( 1 328(|~ 104,l(

33sirl<M 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 646.571 H 344|| 672.791 11 104,l|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 646.571 124 672.791 32« 104,1

04046201 Administracija upravnih enot 526.571 2,64 542.791 2,65 103,1

04046202 Upravne storitve upravnih enot 120.000 0,60 130.000 0,63 1083

|6204 ({Upravna enota Cerknica 231.053(| 1,16( 1 222.535 ( P“ 963(

l<M 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 231.053 II u6ir 222.535 1 L i.osir 963|

IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 231.053 1.16 222.535 1,09 963

04046201 Administracija upravnih enot 211.253 1,06 200.535 0,98 94,9

04046202 Upravne storitve upravnih enot 19.800 0,10 22.000 0,11 111,1

|6205 (Upravna enota Črnomelj 1______ 224.217(|_____ 1,12(1 231.797(| 1.13(| 103,4(

|04 1ISKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 224.217 II 1.12|| 231.797 1 L 1>13|[ 103,4|
|lN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 224.217 L12 231.797 U2 103.4

04046201 Administracija upravnih enot 199.814 1,00 206.437 1,01 1033

04046202 Upravne storitve upravnih enot 24.403 0,12 25.360 0,12 103,9

|6206 ((Upravna enota Domžale 1 413.300(| 2,07( 1 428.834 ( [“ 2.09ÍI“ 103,8]

*
|04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 413.300 II 2,07|r 428.834 1 J” 2,09|r~ 103, S|

IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 413.300 2,07 428.834 2,09 1018

04046201 Administracija upravnih enot 337250 1,69 344.994 1,68 1023
04046202 Upravne storitve upravnih enot 76.050 038 83.840 0,41 1102
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62 UPRAVNE ENOTE

Leto 2005

v tisoč tolarjih

SPU/PU/PPP/GPR/PPR
Predlog sprememb 

proračuna 2004 p 
d)

Strukt. sprem, 
roračuna 2004

(2)

Predlog Strukt predloga Indeks

(5H3)/(1)
proračuna 2005

(3)
proračuna 2005

(4)

[6207 *|Upravna enota Dravograd JI 140.890 *| 0,7111 141.722 1 1 0,69|| 100,6*

[04 J SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 140.890 K 0.711 r 141.722 11 0,69|| 100,6|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 140.890 021 141.722 0.69 100.6

04046201 Administracija upravnih enot 131.428 0,66 131.977 0,64 100,4
04046202 Upravne storitve upravnih enot 9.462 0,05 9.745 0,05 103,0

[6208 *|Upravna enota Gornja Radgona Í 256.747 II u**r 263.243 1 P___ ta L 1023*

|04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 256.7471[ U9|| 263.243 11 u»ir 102^|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 256.747 1.29 263.243 128 1025

04046201 Administracija upravnih enot • 214.989 1,08 220.107 1,07 102,4

04046202 Upravne storitve upravnih enot 41.758 0,21 43.136 021 1033

[6209 *|Upravna enota Grosuplje D 270.021 11 _______231. 274.8531 r 134|| 101,8*

[04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 270.021 H i3sir 274.853 11 i34ir 101,8|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 270.021 1.35 274.853 134 10L8

04046201 Administracija upravnih enot 212.421 1,07 219.453 1,07 1033

04046202 Upravne storitve upravnih enot 57.600 0,29 55.400 027 962

|6210 *|Upravna enota Hrastnik |[ Ì391«*| o,7o| r 142397 * 1 __ S™11_ 102,5*

|04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 139.548 H o,7oin 142.997 1 I 0,70|| 102, S|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 139.548 0,70 142.997 0,70 1021

04046201 Administracija upravnih enot 127.367 0,64 130.452 0,64 102,4

04046202 Upravne storitve upravnih enot 12.181 0,06 12.546 0,06 103,0

|6211 *|Upravna enota Idrija IL 194.91011 038* r 200.899 * 1 0,98*| 103,1*

|04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 194.910 II 038ir 200.899 1 1 0,98|r 103,1|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 194.910 0,98 200.899 0,98 103,1

04046201 Administracija upravnih enot 169.064 0,85 173.453 0,85 102,6

04046202 Upravne storitve upravnih enot 25.846 0,13 27.446 0,13 1062

[6212 ^Upravna enota Ilirska Bistrica r~ 193.283*| 037* r 195.448 * 1 ~Ö35*r~ 101,1*

KJ SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 193.283 H 037ir 195.44811 035|| 101,1|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 193.283 037 195.448 0,95 101,1

04046201 Administracija upravnih enot 176.950 0,89 178.585 0,87 1003

04046202 Upravne storitve upravnih enot 16.333 0,08 16.863 0,08 1032

[6213 *|Upravna enota Izola *| 160.182*| 0,80*| 160.934 * r 0,79*[ 100,5*

|m~| SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 160.182 II 0,80| 1 160.934 11 0,79|r 100,5|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 160.182 0.80 160.934 0,79 100.5

04046201 Administracija upravnih enot 140.882 0,71 140.824 0,69 100,0
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62 UPRA VNE ENOTE v tisoč tolarjih

SPU/PU/PPP/GPR/PPR

Predlog sprememb Strukt. sprem, 
proračuna 2004 proračuna 2004

Predlog Strukt predloga Indeks

(5H3y(l)
proračuna 2005

(3)
proračuna 2005 

(4)(D (2)

04046202 Upravne storitve upravnih enot 19.300 0,10 20.111 0,10 1042

|6214 ||Upravna enota Jesenice “11 336.698 IT r 346.988 ( 1 103,11

|™~i
0404

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORTtVE

336.698 II wir" 346.988 11 ~ i.«’, r 103,1|

336.698 L69 346.988 L69 103,1Upravne službe na lokalnem nivoju

04046201 Administracija upravnih enot 281.948 1,41 289.939 1,41 102,8

04046202 Upravne storitve upravnih enot 54.750 027 57.049 0,28 1042

|6215 ||Upravna enota Kamnik 1 263.378 | P ~L3^r ” 273.201 | 1 1,33|| 103,7j

l<* 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 263.378 II M2|| 1 273.20111 133|| 103,7[
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 263.378 132 273.201 133 103.7

04046201 Administracija upravnih enot 225.228 1,13 231.551 1.13 102,8

04046202 Upravne storitve upravnih enot 38.150 0,19 41.650 020 1093

l«16 | Upravna enota Kočevje || 213.605 || i.oj r 220.827 1 1 i.08ir 103,4||

M

0404

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

213.605 K wir 220.827 11 l,08|| 103,4,

213.605 1,07 220.827 1.08 103.4Upravne službe na lokalnem nivoiu

04046201 Administracija upravnih enot 192.605 0,97 198.327 0,97 103,0

04046202 Upravne storitve upravnih enot 21.000 0,11 22.500 0,11 107,1

|6217 ||Upravna enota Koper || 384.503 K 133|C 395.731 1 1 i^hr 102,9|

kJ SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 384303 K l.’3|| 395.73111 133)1 102,9|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 384.503 1.93 395.731 133 102,9

04046201 Administracija upravnih enot 287.324 1,44 295.675 1,44 IO23

04046202 Upravne storitve upravnih enot 97.179 0,49 100.056 0,49 103,0

(6218 j (Upravna enota Kranj || 696.928 K 3,50| [“ 720.779 1 ( _ 3,S2|[ _ 103,4|

B

0404

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

696.928 H 3,50|| 720.779 1J 3.52II 103,4|

696.928 3,50 720.779 L52 103.4Upravne službe na lokalnem nivoiu

04046201 Administracija upravnih enot 611.704 3,07 631.976 3,08 1033

04046202 Upravne storitve upravnih enot 85224 0,43 88.803 0,43 1042

L6H’ I Upravna enota Krško || 342.9971| V2||~ 351.764 1 P l,72|l 102,6|

[04 n SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

342.997 H 1.72] r 351.764 11 1.72|[~ 102,6|

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 342.997 1.72 351.764 1,72 102,6

04046201 Administracija upravnih enot 292.933 1,47 299.597 1,46 102,3

04046202 Upravne storitve upravnih enot 50.064 025 52.167 025 1042
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62 UPRAVNE ENOTE ________________________________________________________________ v tisoč tolarjih

[6225 k|Üprävna enota Ljutomer ki 209.530j| 1,05^ | 212.462 k | l,04k| 10L4|

Predlog sprememb Strukt sprem. Predlog Strukt predloga Indeks

SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005
(1) (2) (3) (4) (5H3MD

|6220 JjUpravna enota Laško || 206.048 ki M3II 213.751 k r l,04k| 103,7|

l<M I SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 206.048 H l,03|[ 213.75111 103,7|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju 206.048 L03 213.751 1.04 103.7

04046201 Administracija upravnih enot 187.048 0,94 193.251 0,94 1033

04046202 Upravne storitve upravnih enot 19.000 0,10 20.500 0,10 107,9

|6221 ||U pravna enota Lenart || 179.073 II 0,90] r 182.985 k F 0,89k 1 1023k

l<* 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 179.073 II 0,90|| 182.985 11 0,891p 1023|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 179.073 0.90 182.985 0,89 1022

04046201 Administracija upravnih enot 162.413 0,81 167.798 0,82 1033

04046202 Upravne storitve upravnih enot 16.660 0,08 15.187 0,07 913

|6222 ^Upravna enota Lendava ll 279.41111 ■< 288.890 k r MUI 103,4k

fr* 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 279.411 D Moir 288.890 11 Mill 103,4|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 279.411 1.40 288.890 1.41 103,4

04046201 Administracija upravn ih enot 249.521 135 257.803 136 1033

04046202 Upravne storitve upravnih enot 29.890 0,15 31.087 0,15 104,0

|6223 ^[Upravna enota Litija || 222.676 k P__ ______IdML 230.336 k 1 1.12kl 103,4k

P* 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 222.676 II M2|| 23033611 l.I2|| 103,4|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 222.676 1.12 230.336 M2 103.4

04046201 Administracija upravnih enot 194.476 0,98 200.536 0,98 103,1

04046202 Upravne storitve upravnih enot 28.200 0,14 29.800 0,15 105,7

|6224 ^Upravna enota Ljubljana | 2.695.736 k | 13,52] r 2.756.609 k F 13,45|(| 1023k

M SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 2.695.736 II 13,52|r 2.756.609 11 13,45|| 1O23|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 2.695.736 13.52 2.756.609 13,45 1023

04046201 Administracija upravnih enot 2.245.736 11,27 2388.609 11,17 1013

04046202 Upravne storitve upravnih enot 450.000 2,26 468.000 238 104,0

B

0404

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

209.530 II Losi n 212.462 11 1.04|| 101,4|

209.530 1.05 212.462 1.04 101,4Upravne službe na lokalnem nivoiu

04046201 Administracija upravnih enot 189.389 0,95 191.656 0,94 1013

04046202 Upravne storitve upravnih enot 20.141 0,10 20.805 0,10 1033

[6226 ^pravna enota Logatec |~ 163.176 k j- 0,82k 1 168.957 k 1 o.82kr~ 103,51

kJ SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 163.176 II 0,82 1 168.957 1 1 0,82|| 1033]
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 163.176 0.82 168.957 0,82 103,5

04046201 Administracija upravnih enot 154.226 0,77 159.657 0,78 1033
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v tisoč tolarjih62 UPRAVNE ENOTE

Predlog sprememb Strukt. sprem, 
proračuna 2004

(2)

Predlog Strukt predloga Indeks

(5X3V(1)
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 

(D
proračuna 2005

(3)
proračuna 2005 

(4)

04046202 Upravne storitve upravnih enot 8.950 0,04 9.300 0,05 103,9

|6227 *|Upravna enota Maribor 1 1.033.514 k L . 5,18* [
1.068.298 1 r «■C " 103,4*

kJ SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1.033.514 j sasir 1.068.298 11
5311 r 103,4|

IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju 1.033.514 5J8 1.068.298 521 103.4

04046201 Administracija upravnih enot 871.514 437 894.298 4,36 102,6

04046202 Upravne storitve upravnih enot 162.000 0,81 174.000 0,85 107,4

|6228 ||Upravna enota Metlika 1 158.440* 1 <V9'I L 163.498j I. 0,80* f 1033*

|w 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 158.440 1 0,79| 1 163.498 11 0,80|| 1033]
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 158.440 0.79 163.498 0.80 1033

04046201 Administracija upravnih enot 147.900 0,74 152.799 0,75 1033

04046202 Upravne storitve upravnih enot 10.540 0,05 10.699 0,05 101,5

|6229 *|Upravna enota Mozirje *| 205.502 *| l,03*| 212.545 * P 1,04*1“ 103,4*

l<* I SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 205.502 H L03ÌF 212.545 11 i.<nir 103,4|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 205.502 1.03 212.545 1,04 103.4

04046201 Administracija upravnih enot 182.302 0,91 187.325 0,91 102,8

04046202 Upravne storitve upravnih enot 23.200 0,12 25320 0,12 108,7

|6230 *|Upravna enota Murska Sobota |l 551.085*| 2.76* 1 569.971 * [~ 2,78*1“ 103,4*

|W 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 551.085 II 2,76|| 569.9711 1 2,78|| 103,4]
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 551.085 2,76 569.971 2,78 103.4

04046201 Administracija upravnih enot 488.585 2,45 502.971 2,45 102,9

04046202 Upravne storitve upravnih enot 62.500 031 67.000 O33 1073

[6231 *|U pravna enota Nova Gorica iL_ 659.107*| 331*1 670.039*| ■ __ Ì2ZÌL- 101,7*

M i SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE L 659.107 H 331II 670.039 11 3,27] r 101,7|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 659.107 331 670.039 337 101,7

04046201 Administracija upravnih enot 576.157 2,89 586.084 2,86 101,7

04046202 Upravne storitve upravnih enot 82.950 0,42 83.955 0,41 1013

162321 Upravna enota Novo mesto iL_ 660.833 *[“ 33Ž*i~ 688.008 * (“ 3,36*| 104,1*

1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 660.833 II 332|r 688.008 11 336ir 104,l|

IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 660.833 332 688.008 336 104,1

04046201 Administracija upravnih enot 537.278 2,70 552.073 2,69 102,8

04046202 Upravne storitve upravnih enot 123.555 0,62 135.935 0,66 110,0
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62 UPRAVNE ENOTE

Bilanca odhodkov Leto 2005

v tisoč tolarjih

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

proračuna 2^04 proračuna 2004 proračuna 2005 proračuna 2005

g) P) (4) (5H3MD

enota Ormož K
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

188 gS4ÉI~7 °^r 194.5141 j 0,95|| 103,0|

188.854 ]| 0,95) F 194.514~| | ~Ö^9s] | 103,o|

[623^J[Upravn^nota^iran

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju 188.854 0,95 194.514

04046201 Administracija u pravn ih enot 167.195 0,84 172.140

04046202 Upravne storitve upravnih enot 21.659 0,11 22.374

|6234 ||Upravna enota Pesnica || 203.238 II i,02i r 205349 I

I°1J SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

203.238 II
_____ 205.349 11

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju 203.238 102 205.349

04046201 Administracija upravnih enot 180.518 0,91 181.669

04046202 Upravne storitve upravnih enot 22.720 0,11 23.680

j[ 229.524

055 103,0

0,84 103,0

0,11 103,3

l,00|| 101,o|

l,00|| 101,o|

1.00 101.0

0,89 100,6

0,12 104^2

Hsfrir 237.252 II ~ 1,16|| 103,4|

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju

04046201 Administracija upravnih enot

04046202 Upravne storitve upravnih enot

|6236*j[Upravnt^notiH\)stojrra

O SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju

04046201 Administracija upravnih enot

04046202 Upravne storitve upravnih enot

|<>237 «^Upravna enota Ptuj

E SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju

04046201 Administracija upravnih enot

04046202 Upravne storitve upravnih enot

[6238^JUpravn^not^Radljeu>M)rav^

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju

04046201 Administracija upravnih enot

04046202 Upravne storitve upravnih enot

(623^^J[Upravn^enot^Radovljic^

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju

04046201 Administracija upravnih enot

229.524 |[

229.524

185.924

43.600

j| 241.641

Mgj F 237,252 I [

1.15 237.252 1.16 103,4

0,93 191.752 0,94 103,1
0,22 45.500 0,22 104,4

249.1181 1 i^r- 103,l|

Wl|| 249.118 11 wžir 103,11
241.641 ][

241.641 Ul 249.118 1,22 103,1

213.202 1,07 219.485 1,07 103,0

28.439 0,14 29.633 0,14 104,2

590.622 |[

590.622

508.392

82.230

j| 181.3961 F

2,96b| 609.525 1 1 ___ 2^1 103,2|

609.525 11 2,97|| 103,2|

2,96 609.525 197 1032

2,55 522.175 2,55 102,7
0,41 87.350 0,43 1062

F 185.165 IH 0,90|| 102,1|

185.165 j j Q^9o|| 1Ö24]181.396 |[

181.396 0,91 185.165 ’ 0,90 102,1

162.586 0,82 166.545 0,81 102,4

18.810 0,09 18.620 0,09 99,0

j| 332.508~|P

I 332.5081[

r~~ 343,182 I r 

jjjjŽH 343,182 IT

332.508

289.508

1,67 343,182

M5 299.182

L67| I 103,2|

T6Ťj| 103^1

1,67 103,2

1,46 103,3
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SPU/PU/PPP/GPR/PPR

Predlog sprememb 
proračuna 2004 j 

(1)

Strukt. sprem, 
troračuna 2004

(2)

Predlog 
proračuna 2005 

(3)

Strukt predloga 
proračuna 2005

(4)

Indeks

(5H3y(l)

04046202 Upravne storitve upravnih enot 43.000 032 44.000 031 1023

|6240 ijUpravna enota Ravne na Koroškem ““il 277.897 iT M9i| 285.407 i j ì39ìr 102,7i

102,7|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1,391 139285.407

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju

04046201 Administracija upravnih enot

04046202 Upravne storitve upravnih enot

158.216 j1~ 0,79j j^ 163-143 j 222J

277.897 139 285.407 L39 102.7

246.247 134 252.607 133 102,6

31.650 0,16 32.800 0,16 103,6

|624^j[Upravna^not^Ribnic^ K
|m~1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 

IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju

04046201 Administracija upravnih enot

04046202 Upravne storitve upravnih enot

ÖJ9] !" 163.143 I [158.216 |[

158.216 0.79 163.143 0.80 103J.

145.966 0,73 150379 0,73 103,0

12350 0,06 12.765 0,06 1043

ÌI 305.746 tr

|6242 i|Upravna enota Ruše ir- 212.743 i| 1.07ÌI 219.345 i C“ l,07i| 103,1Ì

|04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE i 212.743 II wir 219.345 1 P L2ZlL 103,1|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju 212.743 1,07 219.345 1,07 103.1

04046201 Administracija upravnih enot 191.670 0,96 197.426 0,96 103,0

04046202 Upravne storitve upravnih enot 21.074 0,11 21.919 0,11 104,0

|6243 j|Upravna enota Sevnica |l 193385 il- . <WÌ 1 199.946 i P —o38ir~ 103.4Ì

|04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE I 193.385 II 0,97| 1 199.946 1 j- 0,98||
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju 193.385 0.97 199.946 0.98 103,4

04046201 Administracija upravnih enot 168.485 0,85 173.846 0,85 1033

04046202 Upravne storitve upravnih enot 24.900 0,12 26.100 0,13 104,8

|624^^[Upravnajmot^>ežana

0404

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

305.746 D Lair 318.754] [Z i,56ir 1043]

305.746 1.53 318.754 1.56 104,3Upravne službe na lokalnem nivoju

04046201 Administracija upravnih enot 253.766 137 261.704 138 103,1

04046202 Upravne storitve upravnih enot 51.980 036 57.050 038 109,8

6245 j Upravna enota Slovenj Gradec || 229.588 i| 1.15i| 237.5451 (3 l,16i| 1033Ì

|04~| SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1 229.588 H uši r 237.545’| r
_____________

103,5)

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju 229.588 1.15 237.545 L16 103.5

04046201 Administracija upravnih enot 200.750 1,01 207365 1,01 103,3

04046202 Upravne storitve upravnih enot 28.838 0,14 30.180 0,15 104,7
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62 UPRA VNE ENOTE v tisoč tolarjih

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) (5H3)/(1)

Í6249 {[Upravna enota Škofja Loka ~~kC 374.795^ |__  .. 2j8)| L,,__

[6246 {(Upravna enota Slovenska Bistrica 1 311.688 {[~~ 1,56{| 320.736 { 1 1,56{| 1023{

KJ SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 311.688 I, 1,56|| 320.73611 L56|[ 10L9|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 311.688 L56 320.736 L56 102.9

04046201 Administracija upravnih enot 267.788 1,34 274.236 134 102,4

04046202 Upravne storitve upravnih enot 43.900 0,22 46.500 033 1053

(6247 {|Upravna enota Slovenske Konjice || 235.030 {| uai 240.4751 1 M7{| 1023{

l<M 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 235.030 |( 1,18|| 240.475 11 147|| 1023|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 235,930 1.18 240.475 1.17 1013

04046201 Administracija upravnih enot 205.530 1,03 209.475 1,02 101,9

04046202 Upravne storitve upravnih enot 29.500 0.15 31.000 0,15 105,1

(6248 {(Upravna enota Šentjur pri Celju 1 220.274 {| M«ì 1. 228300 { r Ul{( 103,6{

l<* 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 220.274 K i,io| 1 228.30011 Ul|| 103,6|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 220.274 1.10 228.300 Ul 103,6

04046201 Administracija upravnih enot 184.274 0,92 188.300 0,92 1023

04046202 Upravne storitve upravnih enot 36.000 0,18 40.000 030 111,1

M

0404

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

374.795 II 1,88] 1 383.554 11 1.87)1 ■ 10231

374.795 1,88 383.554 1,87 1023Upravne službe na lokalnem nivoiu

04046201 Administracija upravnih enot 293.915 1,47 301.819 1,47 102,7

04046202 Upravne storitve upravnih enot 80.880 0,41 81.735 0,40 101,1

[6250 {|Upravna enota Šmarje pri Jelšah || 406.986 {| 2,04{| 420.849 { |~ 2,05{| 103,4{

|M I SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

406.986 IC 2'°4|E 420.849 11 2^]| 103,4(

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 406.986 2.04 420.849 2,05 103.4

04046201 Administracija upravnih enot 364.266 1,83 376.335 1,84 1033

04046202 Upravne storitve upravnih enot 42.720 031 44.514 0,22 1043

(6251 {(Upravna enota Tolmin || 283.301 {[“ 286.417 { 1 ~L4o{r 101,1{

M SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 283.301 K M2|| 286.417 11 ÜÖ1I 101,11
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 283.301 1,42 286.417 1.40 IfiU
04046201 Administracija upravnih enot 261.149 131 263.335 138 100,8

04046202 Upravne storitve upravnih enot 22.151 0,11 23.082 0,11 1043

[6252 {|Upravna enota Trbovlje {( 217.279 {| l,09{| 224.672 { 1 ""u^[~
KJ SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 217.279 H ~u9ir 224.672 11 U0|| 103,4|

IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 217.279 1.09 224.672 1,10 103,4

04046201 Administracija upravnih enot 195.369 0,98 201.842 0,98 1033
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Predlog sprememb Strukt sprem, 
proračuna 2004 

(2)

Predlog 
proračuna 2005 

(3)

Strukt predloga 
proračuna 2005

(4)

Indeks

(5H3y(l)
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračuna 2004 

(D

04046202 Upravne storitve upravnih enot 21.910 0,11 22.830 0,11 104,2

|6253 ||Upravna enota Trebnje || 237360 j 1 M9|l 245389 * r üöir 103,4|

l<M I SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 237.560 1 M’ir 245.589 1 [ l,20|| 103,4|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 237.560 1.19 245.589 120 103.4

04046201 Administracija upravnih enot 213.363 1,07 220.375 1,08 1033

04046202 Upravne storitve upravnih enot 24.198 0,12 25214 0,12 1042

|6254 ||Upravna enota Tržič ir~ 208.188 II L04| [“" 212-334 1 1 1.0411 102,0|

|04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 1 208.188 II ' i.<*ir 212.334 1 1 l,04|| 102,0|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 208.188 1.04 212.334 1.04 102,0

04046201 Administracija upravnih enot 190.038 0,95 193.419 0,94 101,8

04046202 Upravne storitve upravnih enot 18.150 0,09 18.915 0,09 1042

|6255 ||Upravna enota Velenje 376.18711 390.019 1 I- i.»oir 103,7|

|04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE I 376.187 II M5|| 390.019 11 W®ll 103,7,
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 376.187 1.89 390.019 1,90 1032

04046201 Administracija upravnih enot 306.437 1,54 314269 1,53 102,6

04046202 Upravne storitve upravnih enot 69.750 035 75.750 037 108,6

[625^j[Upravna^notaZago^^>b^a^

1^256 j |Upravna enota Vrhnika || 209.670 II 1,051 L 2153611 1 ' 1.05II- 102,7|

|04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 209.670 D LOŽIT 21536111 l,05|r~ 102,7|
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Unravne službe na lokalnem nivoiu 209.670 1.05 215.361 1.05 102.7

04046201 Administracija upravnih enot 175.590 0,88 179.101 0,87 102,0

04046202 Upravne storitve upravnih enot 34.080 0,17 36260 0,18 106,4

1| 166.721 II 0,84|| 171,8861

B SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu

04046201 Administracija upravnih enot

04046202 Upravne storitve upravnih enot

166.721 H 0,84|r 171.886 11 0,84|r~ 103,11

166.721 0.84 171.886 0.84 103,1

145.321 0,73 149.586 0,73 102,9

21.400 0,11 22.300 0,11 1042

|6258 HUpravna enota Žalec 431.523 H” 2.16ÌL 447.557 1 r 2.181 L 103,7|

|04 1 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 431.523 H 2,i6ir 447.557 1 P 2.1811 103,7|

. IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 431.523 2.16 447.557 2,18 103j

04046201 Administracija upravnih enot 353.413 1,77 366.166 1,79 103,6

04046202 Upravne storitve upravnih enot 78.110 039 81390 0,40 1042
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