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adalievanje iz Poročevalca št. 31/1 

konske in druge pravne podlage 

ikonske in podzakonske pravne podlage za delovanje urada so: 
Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87-4450/2001), 
Uredba o načinih in oblikah označevanja tajnih podatkov (Uradni list RS št. 70-3380/2002), 
Uredba o načinu in postopku varnostnega preverjanja ter postopku izdaje in preklica dovoljenja za dostop do 
tajnih podatkov (Uradni list RS št. 106/2002) ter 
Uredba o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za posredovanje tajnih podatkov organizaciji (Uradni list RS št. 
106-5297/2002). 

"poročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

dolgoročni cilji urada so nadgraditev sistema NATA in EU, za potrebe rednega dela ter predsedovanja RS v EU. 
e<n' 'lvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Aktivn0st:j urada na področju sodelovanja z zvezo NATO so širitev obstoječega registrskega sistema zveze NATO v 
Oliki podregistrov in/ali kontrolnih točk v organih javne uprave in zainteresiranih gospodarskih subjektov ter širitev 
ornunikacijsko-informacijskega sistema NOAN za prenos tajnih podatkov zveze NATO. Razširitev sistema bo 

0tn°g°čila predvsem posameznikom v organih hitrejše in kvalitetnejše opravljanje nalog v okviru zveze NATO. 

področju Evropske unije so cilji vzpostavitev registrskega sistema EU v dveh fazah. V prvi fazi akreditirati 
^e8'ster in podregistre za sprejem tajnih podatkov EU v papirni obliki. V drugi fazi, ki se predvidoma ne bo končala 

etu 2005, pa uvedbo komunikacijsko-informacijskega sistema za prenos tajnih podatkov EU. 

Možitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

2232 - Plače 

iitev 

^ plačilo plač zaposlenim v Uradu za varovanje tajnih podatkov. 
0<lišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

kračuni temeljijo na osnovi zakonske določitve plač in drugih izdatkov zaposlenim, ter upoštevanju 2,0 % 
,a"Ja izhodiščnih plač od julija 2005, ter 3,04 % povečanja zneska dodatne premije kolektivnega dodatnega 

0 °jninskega zavarovanja od avgusta 2005 dalje. 

Q ^ ~ ^aterialni stroški 
aVolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

zdatki v okviru proračunske postavke 2233 Materialni stroški, se nanašajo na tekoče stroške, ki zagotavljajo 

Do i°teno delovanje urada, to so (pisarniški material, stroški telefona, goriva, časopisi, poštne storitve, čiščenje ovnih prostorov, reprezentanca, potni stroški ter najemnine). 

" "» kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

temeljijo na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu in na podlagi porabe iz preteklega leta. 
c/7// J' na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

nji'<r'Vanje 'ekočih stroškov, za nemoteno delovanje urada, predvsem stroškov službenih poti v tujino, ter stroškov 
ma poslovnih prostorov urada, ki predstavljajo največji del odhodkov na tej postavki. 

2234 -t„ 
Q investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
e'ava spletne strani Urada za varovanje tajnih podatkov. 

°<tišča ' ^ kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

aktj^Uns'ca Postavka 2234 investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov, je bila za leto 2005 naknadno 
alctiv'rana' v sprejetem proračunu za leto 2005 na njej ni bilo predvidenih sredstev. Urad je dal prošnjo za 
uskl 'ran-'e zaradi plačila stroškov izdelave spletne strani, ki je bilo predvideno za leto 2004, vendar se je zaradi 

L«tn ajeVa"^a Mvlekl° v let0 20°5- 
^ Vi "a nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerim: se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

..  ^ru§ih investicij v letu 2005 ne predvideva. 



SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

IS VLADNE SLUŽBE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč toM* fi* 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti StrukL sprej. Spremembe Predlog rebalansa 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 
(1) (2) (3) (•») = (!) +(3) 

StrukL 
proraču"11 J ^ 

!15 | VLAD NE SLUŽBE 

ICeneralni sekretariat vlade J 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 
01011502 Dejavnost generalnega sekretariata vlade 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 

IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

2422 Druge skupne administrativne službe 
04031509 Izvedba protokolarnih dogodkov 

512 [Protokol v vladi Republike Slovenije  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 
04031509 Izvedba protokolarnih dogodkov 

515 |Urad za enake motnosti 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 
01011501 Spremljanje položaja žensk in 

uresničevanje njihovih pravic 

516 | Urad za narodnosti vlade Republike 
/Slovenije  

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1804 Podpora posebnim skupinam 

18041501 Podpora narodnostnim skupnostim 

1518 g Urad vlade za informiranje 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 
04031507 ObveSčanje domače in tuje javnosti 

1519 'Kadrovska služba vlade 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0401 Kadrovska uprava 
04011501 Vodenje kadrovskih zadev 

19 IZOBRAŽEVANJE 

1906 Pomoči žolaiočim 
19061501 Vladne Stipendije in Stipendije za Studij 

v tujini 

24.754.739 J 

3.073.196 | 

2.025.115 

2.025.115 
2.025. U 5 
1.048.081 

295.194 

29?. 194 
295.194 

100,001 ' -18.093.900 | 6.660.839 | 

504.817 

8,18 

8.18 
8,18 
4,23 

429.998 

429.998 
429.998 

74.820 

J 3.578.013 

2.455.113 

2.455.113 
2.455.113 
1.122.900 

1,19 95.834 

1.19 95.834 
1,19 95.834 

391.028 
391.028 

$ 
5,«' 
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pu&u - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

^J^DNE S L UŽBE 
Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

,/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
(D (2) (3) (4) = (l) + (3) .v (5) 

04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
'N SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Q4g3 n 
«tUge skupne administrativne službe 

Nabava osnovnih sredstev in gradnja 
objektov ter njihovo vzdrževanje za 
potrebe državnih organov 

2 Najemnine poslovnih prostorov 
05 Upravljanje in vzdrževanje službenih in 

^ najemnih stanovanj 

notranje zadeve in varnost 
% ■ ' —Nastavitev m?nr me|<r 

izpostavitev južne meje 
  

^^l-^JjCjnteiM'ladejzjHnfonnatikj^^^^^J 
04 

^KUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
N SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0402 ^gggtizaciia unrave 
|zgradnja in delovanje centralne 

"402 '"formacijske infrastrukture 
Delovanje informacijske 
te'ekomunikacijske tehnologije 

■1SJ6 —- 
^^l-^^vladeza verske skupnosti 

n^TURA- Sport in nevladne 
°Rganizacije 

% Pod 
skupinf"T1 

Podpora duhovnikom in verskim 
-v skupnostim 
   

»ISlLggvarovanie tajnih podatkov 
07 Q 

8Ra,VIBa ,n ukrep[ 0B VREDNIH 

v;00™« 
07n->, "^Skaj&ramba jn nacionalna varnost l50| v 

kovanje tajnih podatkov 

J 

10.223.784 J 

6.365.875 

6-365.875 
3.730.866 

2.477.835 
157.174 

3.857.909 

3.857.909 
3.857.909 

^22L803J 

7.221.803 

7.221.803 
2.938.169 

4.283.633 

409.289 

409.289 

409.289 

72.660 I 

72.660 

n.m 
72.660 

41,30| 

25,72 

25.72 
15,07 

10,01 
0,63 

15,58 

15.58 
15,58 

29,17|!. -7. 

-10.223.784 

-6.365.875 

-3.730.866 

-2.477.835 
-157.174 

-3.857.909 

-3857,909 
-3.857.909 

.221.803 1 

I 

29,17 

29.17 
11,87 

17,3Q 

-7.221.803 

-7.221.803 
-2.938.169 

-4.283.633 

1.65 -5.741 
1,65 -5.741 

0,29| 2.739 I 

0,29 

0.29 
0,29 

2.739 

2.739 
2.739 

JJC 

JU I 

o 

s 
o 

409.289 1 j 1,65|; -5.741 |: 403.5471 j 

1,65 -5.741 403.547 

403.547 
403.547 

75.399 I i 

75.399 

75.399 
75.399 

0,00| 

0,00 

0.00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0.00 
0,00 

0,00| 

0,00 

0.00 
0,00 

0,00 

6,06| 

6,06 

6.06 
6,06 

1.13| 

1,13 

JUL2 
1,13 



SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in naloib Leto 2f°5 

IS VLADNE SLUŽBE vtisoi[^ 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. r«b 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna ^ 
   (1) (2) (3) (4) = (l) + (3) m 

15 |VLADNE SLUŽBE~ 

1518 | Urad vlade za informiranje 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 0 - 3.907 3.907 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe Q - 3.907 3.907 
04031507 Obveščanje domače in tuje javnosti 0 - 3.907 3.907 
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151 

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO 

SAMOUPRAVO IN REGIONALNO 

POLITIKO 

455 poročevalec, št. 31/11 



KAZALO 

1. del 

A - Bilanca odhodkov 

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

B - Račun finančnih terjatev in naložb 
459 

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

2. del 

464 

464 

1536 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.... 
A - Bilanca odhodkov 

06011504 - Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike 
469 

06011505 - Regionalni razvojni programi - neposredne regionalne spodbude  
470 

06011506 - EU razvojne spodbude    ^ 

06011508 - Posebni ukrepi regionalne politike  
B - Račun finančnih terjatev in naložb 

504 
06011504 - Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike    ^ 

06011507 - Gospodarska osnova za avtohtone narodne skupnosti  
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1. del 

^ - Bilanca odhodkov 

5®- LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področje driavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

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

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

kumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

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

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije; 
Strategija regionalnega razvoja Slovenije; 
Državni razvojni program do leta 2006; 
Enotni programski dokument 2004 - 2006; 
Referenčni okvir za kohezijski sklad; 
Trije skupni programski dokumenti za pobudo Interreg (Slovenija - Italija, Slovenija - Avstrija, Slovenija - 2 
Madžarska-Hrvaška); 
Pogajalsko izhodišče "Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov" (DS-21); 
Regionalni razvojni programi, ki so nastali v 12 regijah; 2 
Regionalni vidiki so prisotni tudi v drugih sektorskih strategijah, kot npr. Strategija razvoja slovenskega 00 

kmetijstva, Strategija razvoja malega gospodarstva, Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006 itd. 
^"ka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

06°1 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

0601 " Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne 
----^javni   

pis glavnega programa 

^'ayni program se nanaša na področje regionalnega razvoja ter na procese usklajevanja razvojnih aktivnosti in 
Sramiranja med lokalno, regionalno, nacionalno ter nadnacionalno ravnijo. 

Regionalna politika, kije bila uveljavljena z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (1999) prinaša 
jn eSralni pristop k spodbujanju regionalnega razvoja, ki želi doseči hkratno izgrajevanje strategije, instrumentarija 

organiziranosti na vseh administrativnih ravneh (kombinacija "top down" in "bottom up" pristopa), upoštevajoč 
j. e'' partnerstva ter subsidiamosti. Teži k pospeševanju razvoja na celotnem območju Republike Slovenije ob 

izh ■tn*em Posve^anju posebne pozornosti prednostnim območjem regionalne politike. Vlada podpira aktivnosti, ki aJajo iz državnih razvojnih prioritet, opredeljenih v državnem proračunu, ob hkratnem upoštevanju prioritetnih 
Jektov in pobud iz regionalnih' razvojnih programov. 

okviru izvajanja strukturne in kohezijske politike se pripravljajo skupni programski dokumenti, ki so podlaga za 

od an,'e.razvojne Pom°č' EU ter njihovo usklajevanje z Evropsko komisijo in postavitev sistema izvajanja ukrepov 
"deljenih v programskih dokumentih za obdobje 2004 - 2006. 

8°ročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Re'3^051'' se 'zvaJaj° v glavnem programu 0601 so utemeljene v naslednjih dolgoročnih razvojnih dokumentih 
Politik ^'oven'Je. pojavljajo pa se predvsem pod imenom regionalni razvoj oz. regionalna politika ter strukturna 

*8. 
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- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije; 
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije; 
- Državni razvojni program do leta 2006; 
- Enotni programski dokument 2004 - 2006; 
- Referenčni okvir za kohezijski sklad; 
- Trije skupni programski dokumenti za pobudo Interreg (Slovenija - Italija, Slovenija - Avstrija, Slovenija - 

Madžarska - Hrvaška); 
- Pogajalsko izhodišče "Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov" (DS-21); 
- Regionalni razvojni programi, ki so nastali v 12 regijah; 
- Regionalni vidiki so prisotni tudi v drugih sektorskih strategijah, kot npr. Strategija razvoja slovenskega 

kmetijstva, Strategija razvoja malega gospodarstva, Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006 itd. 

Državni razvojni program opredeljuje kot poglavitni cilj večjo gospodarsko in socialno kohezijo, kar je hkrati tudi 
cilj Evropske unije (EU). Z namenom uveljavljanja tega poglavitnega cilja je državni razvojni program določil dva 
t.i. splošna dolgoročna razvojna cilja: 
1. Zmanjšanje razlik med stopnjami ekonomskega in socialnega razvoja med Slovenijo in EU ter 
2. zmanjšanje notranjih razlik v razvoju med posameznimi regijami. 

Regionalna politika zasleduje oba splošna cilja in sicer tako z institucionalnega vidika, katerega okvir opredeljuje 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, kakor tudi s stališča dodeljevanja spodbud. To je razvidno iz 
podrobneje opredeljenih dolgoročnih ciljev zakona, kakor tudi iz Strategije regionalnega razvoja Slovenije. To so: 
1. zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med regijami, s poudarkom na 

celostnem razvoju podeželja, 
2. ohranjanja poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije ob upoštevanju policentričnega sistema 

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

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

dediščine ter drugega javnega dobra. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev o 

Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike 

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo m 
regionalno politiko (SVLR) ter Javne agencije RS za regionalni razvoj (JARR). 

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

Glavni izvedbeni cilji so: 
- konsolidacija delovanja JARR, njena kadrovska popolnitev in usposobitev za kompetentno izvajanje programov 

in projektov evropskega regionalnega sklada (Interreg in EPD), 
- izvedba projektov PHARE v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi, 
- operativno delovanje ISARR in njegov nadaljnji razvoj. 

Regionalni razvojni programi - neposredne regionalne spodbude 

V okviru tega podprograma bo podprta izvedba regionalnih razvojnih programov. Gre za programsko sofinanciranje 
prioritet regij, ki imajo poseben pomen za razvoj regij vendar ne bodo deležne podpore v okviru horizontalni!1 

politik drugih resorjev. Pri dodeljevanju sredstev posameznim regijam bo upoštevana dosežena raven razvoja 
oziroma indeks razvojne ogroženosti regij. Regije, ki bolj zaostajajo v razvoju bodo deležne obsežnejše pomoči 
države. Pri izboru projektov za sofinanciranje bo upoštevano načelo partnerstva. Financirani bodo le projekti, K' 
bodo potrjeni na programskih odborih regij kot regionalne prioritete. 

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

Na ravni razvojnih regij bodo sofinancirane tudi sledeče aktivnosti: 
- delovanje regionalnih razvojnih svetov, sestavljenih iz predstavnikov lokalnih skupnosti, delodajalcev, 

delojemalcev in nevladnega sektorja, s pristojnostjo upravljanja regionalnih razvojnih programov, 
- delovanje regionalnih razvojnih agencij v tistem delu, kije v javnem interesu in predstavlja javno pooblastilo- 
- priprava regionalnih razvojnih programov za programsko obdobje 2007 - 2013. 

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

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

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

^osebni ukrepi regionalne politike 

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

^ okviru podprograma Posebni ukrepi regionalne politike so zajete tiste regionalne spodbude, ki so namenjene 
Rvanju specifičnih problemov prednostnih območij regionalne politike v skladu z določili Zakona o spodbujanju 
•adnega regionalnega razvoja ter prioritetnih aktivnosti, ki so opredeljena za ta območja v regionalnih razvojnih 

Programih. 
te§a podprograma se financira program razvoja Posočja "Soča 2006" na podlagi zakona o popotresni obnovi v 

0s°čju. Program se je začel izvajati leta 2002. 

° Prednostna območja regionalne politike so opredeljena tudi obmejna območja z Republiko Hrvaško. Tu se 
r 

aJaJ o najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke lokalne skupnosti (29 občin, 7 
S'j). Ob južni meji se predvideva tudi koncentracija bodočih gospodarskih problemov in velika potreba po novih 
°ynih mestih zaradi prestrukturiranja tekstilnih podjetij, papirne in celulozne industrije, upadanja prometa v 

^'tem trgovinskem sektorju itd. Regionalna politika želi na tem ciljnem območju izkoristiti možnosti, ki jih daje 
POrazum o obmejnem sodelovanju s Hrvaško in podpreti vlaganja v čezmejne turistične cone. Izkoristiti želi tudi 

in3 j° nov'h rnejnih prehodov za sočasno gradnjo obmejnih gospodarskih con ter komunalno oskrbo prebivalstva 
gospodarstva v neposredni bližini mejnih kontrolnih točk. 

Pr°grami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

'^nfin" ^'u^a Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko °11504 Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike 
011505 Regionalni razvojni programi - neposredne regionalne spodbude 

060 ^ ^ razvo-)ne sP0<lbude °11508 Posebni ukrepi regionalne politike 

B, p - 
acun finančnih terjatev in naložb 

^^okalna   SAMOUPRAVA 
°Pis Področje drZavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

ki se°ČJe ^ Loka'"3 samouprava zajema dejavnost Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 
de: nanaša na spodbujanje skladnega regionalnega razvoja ter na koordinacijo med vladno in lokalno ravnijo in 
p st Ministrstva za finance (transferi občinam). 
j® dejavnost obsega področje regionalne politike kot jo določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 

°Ja (Uradni list RS, št. 60/99). Druga dejavnost je določena s sistemsko zakonodajo, ki zavezuje Vlado RS, da 

'8. 
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za nemoteno delovanje lokalnih skupnosti zagotavlja ustrezna sredstva iz državnega proračuna. Do teh sredstev so 
upravičene vse tiste občine, ki jim lastni prihodki ne zadoščajo za pokritje izračunanega obsega primerne porabe. Ta 
predstavlja tisti obseg sredstev, s katerim občine lahko nemoteno financirajo ustavne in zakonske naloge. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dejavnosti, ki se izvajajo so utemeljene v naslednjih dolgoročnih razvojnih dokumentih Republike Slovenije, 
pojavljajo pa se predvsem pod imenom regionalni razvoj oz. regionalna politika ter strukturna politika: 
- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije; 
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije; 
- Državni razvojni program do leta 2006; 
- Enotni programski dokument 2004 - 2006; 
- Referenčni okvir za kohezijski sklad; 
- Trije skupni programski dokumenti za pobudo Interreg (Slovenija - Italija, Slovenija - Avstrija, Slovenija - 

Madžarska - Hrvaška); 
- Pogajalsko izhodišče "Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov" (DS-21); 
- Regionalni razvojni programi, ki so nastali v 12 regijah; 
- Regionalni vidiki so prisotni tudi v drugih sektorskih strategijah, kot npr. Strategija razvoja slovenskega 

kmetijstva, Strategija razvoja malega gospodarstva, Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006 itd. 

Oz/taka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

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

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

Opis glavnega programa 

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

Regionalna politika, kije bila uveljavljena z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (1999) prinaša 
integralni pristop k spodbujanju regionalnega razvoja, ki želi doseči hkratno izgrajevanje strategije, instrumentarija 
in organiziranosti na vseh administrativnih ravneh (kombinacija "top down" in "bottom up" pristopa), upoštevajoč 
načeli partnerstva ter subsidiamosti. Teži k pospeševanju razvoja na celotnem območju Republike Slovenije ob 
hkratnem posvečanju posebne pozornosti prednostnim območjem regionalne politike. Vlada podpira aktivnosti, k' 
izhajajo iz državnih razvojnih prioritet, opredeljenih v državnem proračunu, ob hkratnem upoštevanju prioritetnih 
projektov in pobud iz regionalnih razvojnih programov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dejavnosti, ki se izvajajo v glavnem programu 0601 so utemeljene v naslednjih dolgoročnih razvojnih dokumentih 
Republike Slovenije, pojavljajo pa se predvsem pod imenom regionalni razvoj oz. regionalna politika ter strukturna 
politika: 
- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije; 
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije; 
- Državni razvojni program do leta 2006; 
- Enotni programski dokument 2004 - 2006; 
- Referenčni okvir za kohezijski sklad; 
- Trije skupni programski dokumenti za pobudo Interreg (Slovenija - Italija, Slovenija - Avstrija, Slovenija 

Madžarska - Hrvaška); 
- Pogajalsko izhodišče "Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov" (DS-2i); 
- Regionalni razvojni programi, ki so nastali v 12 regijah; 
- Regionalni vidiki so prisotni tudi v drugih sektorskih strategijah, kot npr. Strategija razvoja slovenskega 

kmetijstva, Strategija razvoja malega gospodarstva, Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006 itd. 

Državni razvojni program opredeljuje kot poglavitni cilj večjo gospodarsko in socialno kohezijo, kar je hkrati tud' 
cilj Evropske unije (EU). Z namenom uveljavljanja tega poglavitnega cilja je državni razvojni program določil v 

t.i. splošna dolgoročna razvojna cilja: 
1. Zmanjšanje razlik med stopnjami ekonomskega in socialnega razvoja med Slovenijo in EU ter 
2. zmanjšanje notranjih razlik v razvoju med posameznimi regijami. 

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



'• zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med .egijami, s poudarkom na 
celostnem razvoju podeželja, 

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

• Preprečevanja nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, 
gospodarski, socialni in prostorski razvoj vseh slovenskih regij, 

■ izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, meijeno v BDP per capita, v primerjavi z podobnimi regijami 
v Evropi, 
Pospeševanja razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter varovanja naravnih dobrin, naravne in kulturne 
dediščine ter drugega javnega dobra. 

"^Programi in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

'536 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
060 U 504 Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike 
06011507 Gospodarska osnova za avtohtone narodne skupnosti 



SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

151 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 

SPU/PPP/GPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 
(D (2) (3) (4) »(!)•*• (3) 

JSLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO 
SAMOUPRAVO IN REGIONALNO 
POLITIKO 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

10.685.275 1 

10.685.275 

10.685.275 

100,00| -14.924 I 

100.00 

100,00 

• 14.924 

-14.924 

10.670.352 

10.670.352 

10.670.352 
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^ IZDA tki PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2005 
VLADE RS ZA LOKALNO SAMOVPRA VO IN REGIONALNO POLITIKO v tisoč tolarjih 

$piy_ Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 
Pp/GPR proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
  (») (2)   (3) " (4) ** (t) + (3)     (5) 

^JSLUZBA VLADE RS ZA LOKALNO I 500.0001 100,00| i -290.000 I i 210.0001 I 100,001 
SAMOUPRAVO in regionalno I ' ' 1 1 

■POLITIKO  I 

*<SKALNA SAMOUPRAVA 500.000 100.00 -290.000 210.000 100,00 
^1 r^-i letovanje na področju lokalne samouprave 500.000 100,00 -290.000 210.000 100,00 

,er koordinacija vladne in lokalne ravni 

¥ 

t 

463 poročevalec, št. 31/11 



2. del 

1536 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko .J, 

A - Bilanca odhodkov 

06011504 - Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike  _ 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo m 
regionalno politiko (SVLR) ter Javne agencije RS za regionalni razvoj (JARR). 

SVLR usklajuje, spremlja in vrednoti programe ministrstev, vladnih služb, javnih agencij ter drugih organov in 
služb in pripravlja strokovne podlage za določanje politike Vlade Republike Slovenije na področju spodbujanja 
skladnega regionalnega razvoja, pripravlja strokovne podlage za odločanje na Svetu za strukturno politiko, spremlja 

4 uresničevanje sklepov Sveta za strukturno politiko poroča vladi. SVLR vodi pripravo državnega razvojnega 
programa, spremlja njegovo uresničevanje in usklajuje razvojne politike ministrstev pri uresničevanju državnega 
razvojnega programa. SVLR nudi sekretariat Svetu za trajnostni razvoj. SVLR vodi pogajanja z Evropsko unijo na 
področju sklenitve programskih dokumentov na podlagi katerih bo Slovenija lahko črpala sredstva evropske 
kohezijske politike ter koordinira in usmeija delovanje celotne izvajalske strukture za izvajanje ukrepov 
sofinanciranih v okviru evropskih strukturnih in kohezijskega sklada. SVLR je določena kot organ upravljanja 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada v Republiki Sloveniji. SVLR zagotavlja, ob sodelovanju Javne agencije 
RS za regionalni razvoj, tudi delovanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje državnega razvojnega 
programa in Enotnega programskega dokumenta ter regionalne politike v celoti. 

SVLR je zadolžena tudi za nadzor in usmerjanje dela Javnega sklada RS za regionalni razvoj in Sklada Triglavski 
narodni park. V poslovnem načrtu javnega sklada se predvideva njegova strokovna krepitev z vzpostavitvijo 
tehnične enote v podporo razvoju projektnega financiranja, kar bo omogočilo tudi večjo pritegnitev zasebnega 
kapitala za razvojne projekte regij. Pri Skladu Triglavski narodni park je potrebna zapolnitev »privatizacijske 
vrzeli«, izdaja člelnic in sprejem nove zakonske podlage za delovanje tega sklada: Zakon o Družbi za razvoj Julijsk' 
Alp. Z ustanovitvijo SVLR so bile opravljene tudi spremembe v sistemizaciji ARR v smeri krepitve njene vloge pr 
- izvajanju nacionalne regionalne politike preko programskega financiranja izvedbenih delov regionalnih razvojn 

programov, 
- izvajanju programov socialno ekonomske kohezije in čezmejnega sodelovanja Phare, 
- prevzemu izvajalskih nalog s področja delovanja Evropskega regionalnega sklada v Republiki Sloveniji, 
- pripravi sistema in prevzemu novih nalog s področja usklajevanja in izvajanja pobude Interreg v Republi 

Sloveniji. 
- razvoju informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje razvojnih politik. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dejavnosti, kijih izvaja SVLR so utemeljene v naslednjih dolgoročnih razvojnih dokumentih Republike Slovenije, 
pojavljajo pa se predvsem pod imenom regionalni razvoj oz. regionalna politika ter strukturna politika: 
- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije; 
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije; 
- Državni razvojni program do leta 2006; 
- Pogodba o pristopu k EU; 
- Enotni programski dokument 2004 - 2006; 
- Referenčni okvir za kohezijski sklad; 
- Trije skupni programski dokumenti za pobudo Interreg (Slovenija - Italija, Slovenija - Avstrija, Slovenija 

Madžarska - Hrvaška); 
- Programski dokumenti pobude skupnosti Interreg III C in programa Interact 
- Pogajalsko izhodišče "Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov" (DS-21); 
- Regionalni razvojni programi, ki so nastali v 12 regijah; a 
- Regionalni vidiki so prisotni tudi v drugih sektorskih strategijah, kot npr. Strategija razvoja slovens e=> 

kmetijstva, Strategija razvoja malega gospodarstva, Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006 itd. 

Pravno podlago delovanju SVLR daje Odlog o ustanovitvi delovnih področij Službe Vlade RS za '°'ca^ 
samoupravo in regionalno politiko (Uradni list RS, St. 7/05). Pravna podlaga za delovanje ARR pa je spreme 



J^kona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 56/03), Uredba o splošnih pogojih 
kovanja ARR (Uradni list RS, št. 62/03), sklep Vlade RS, št. 915-13/201-6 z dne 03.04.2003. 

^°koro(ni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

državni razvojni program opredeljuje kot poglavitni cilj večjo gospodarsko in socialno kohezijo, kar je hkrati tudi 
C|lj Evropske unije (EU). Z namenom uveljavljanja tega poglavitnega cilja je državni razvojni program določil dva 
' splošna dolgoročna razvojna cilja: 
*• Zmanjšanje razlik med stopnjami ekonomskega in socialnega razvoja med Slovenijo in EU ter 

• zmanjšanje notranjih razlik v razvoju med posameznimi regijami. 

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

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

• ohranjanja poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije ob upoštevanju policentričnega sistema 
Poselitve, 
Preprečevanja nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, 

j' 8°spodarski, socialni in prostorski razvoj vseh slovenskih regij, 
• tzboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, meijeno v BDP per capita, v primerjavi z podobnimi regijami 

v Evropi, 
• Pospeševanja razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter varovanja naravnih dobrin, naravne in kulturne 

dediščine ter drugega javnega dobra. 

'Zvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prihodnje se pričakuje tudi aktivnejša vloga JARR pri pripravi skupnih javnih razpisov in usklajenih programov, 

virSe^°d° s°financira'' s strani različnih resoijev in različnih virov (javnih domačih in EU sredstev ter zasebnih 

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

1101 - Plače 
°brazl fi »zitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena zagotavljanju sredstev za plače in druge prejemke zaposlenih v Službi 
đe RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 

Sodišč ' ,n kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

PSn°Va za izračun potrebnih sredstev je načrtovano število zaposlenih v letu 2005, obstoječi količniki, Aneks h 

Uskl Vn' P°8°dbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03), Dogovor o višini in načinu 
medaditVe osnovn'h P'ai- ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 73/03), ter Narodne obveznosti. Načrtujemo 10 novih zaposlitev. 

^' Materialni stroški 
Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

*"»a so namenjena zagotavljanju osnovnih materialnih pogojev delovanja Službe Vlade RS za lokalno 
oupravo in regionalno politiko. 
a "» kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

na3^ deluje v najetih prostorih na Kotnikovi 28, Ljubljana. Najem četrtega nadstropja (23 pisarn), 3 pisarn v VI. 
pred °Pju- 3 pisarn v pritličju in 7. nadstropje na Slovenski 54, najem pisarniške opreme ter vzdrževanje le-teh 
2 .staylja letni strošek v višini cca 100 mio SIT. Glede na obstoječe število zaposlenih, nova zaposlitev v skladu z 
52/20naVkom 24' člena Zakona 0 vladi RS (Uradni list RS' št-4/93- 71/94' 23/%. 47/97, 23/99, 119/2000, 30/2001, j 'n 123/2004), predvidene nove zaposlitve z realizacijo sklepov Vlade RS, z dne 20.01.2005, kar pomeni 71 

s enih, naravo dela ki izhaja iz nalog S VRL, ocenjeni letni strošek po zaposlenem znaša 1,4 mio SIT. 
"'c lin 

"" nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podr *■^'ac'e 23 lokalno samoupravo in regionalno politiko je z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi in delovnih 0 J'h Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, dne 26.01.2005, novoustanovljena vladna 

OO 
C 
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služba (Uradni list RS, št. 7/05). Služba ima tri delovna področja: lokalno samoupravo, regionalno politiko in 
področje evropske kohezijske politike. Služba bo zagotavljala sekretariat Svetu za strukturno politiko in trajnostni 
razvoj, preko katerega se bo izvajalo sodelovanje tudi z nevladnimi organizacijami. Proračunska postavka je 
namenjena operativnemu izvajanju teh nalog. 

1104 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

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

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

1184 - Sredstva za delovanje Javne agencije RS za regionalni razvoj 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Pravni podlagi za ustanovitev agencije sta Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, & 
60/99, 52/02 in 56/03), Uredba o splošnih pogojih delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni c 
razvoj (Uradni list RS, št. 62/03). Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za delovanje JARR v skladu s 
Finančnim načrtom in programom dela za leto 2005. 

ARR v letu 2005 nadaljuje delo, ki ji je dodeljeno z zakonom in uredbo. Glavna aktivnost je dodeljevanje 
neposrednih regionalnih spodbud preko naslednjih virov: g! 
- programsko financiranje izvedbenih delpv regionalnih razvojnih programov, 
- programi Phare za čezmejno sodelovanje in ekonomsko in socialno kohezijo, 
- programi pobude Skupnosti INTERREG III, 
- investicije v javno infrastrukturo za potrebe poslovnih con iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Poleg tega ARR nadaljuje razvoj sistema za spremljanje razvojnih programov - ISARR in sodeluje pri spremljanj" 
in vrednotenju razvojnih programov. 

Nadaljuje se kadrovsko popolnevanje agencije, kije potrebno zato, da bo agencija lahko izvajala naloge, za katere je 
bila ustanovljena. Poleg tega pa so tu še zahteve evropskih regulativ, ki predpisujejo, na kakšen način in kako se 
lahko posredujejo sredstva evropskih strukturnih skladov. Pri slednjem je še posebej poudaijena odgovornost AK^> 
ki ji jo naložila Vlada RS s sklepoma št. 915-13/201-6 z dne 3. aprila 2003 in 916-04/2002-4 z dne 06. maja 2004, 
ko ji je dodelila koordinacijo, programiranje in izvajanje pobude Skupnosti rNTERREG III. 

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

Agencija bo v letu 2005 nadaljevala z delom kot v predhodnem letu in v skladu z zakonom in uredbo o splo^1*'*1 

pogojih delovanja JARR in pa v skladu z usmeritvami Sveta JARR in nalogami ustanovitelja - Vlade RS. 

Število službenih poti v državi in sosednjih državah (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška) je pogoje110 ^ 
programsko usmeritvijo agencije, ki je dolžna v skladu z načelom partnerstva zagotavljati redno prisotnost v regij 
zato načrtujemo v letu 2005 tudi nakup službenega vozila oziroma nadomestilo starega. 

Vzpostavitev sistema regionalne strukturne politike zahteva tudi vlaganja v izobraževanje in usposabljanj® 
zaposlenih, saj bo potrebno izvajati nove naloge, ki zahtevajo specifična znanja. Uredba o splošnih akreditaojs 
pogojih plačilnih Agencij RS za uporabo finančnih sredstev Evropske unije v 3. členu posebej poudarja sta 
usposabljanje strokovnega kadra. 

Javna agencija ne razpolaga z lastnimi poslovnimi prostori in opremo. Znesek najemnin za poslovne in Par^'^j 
prostore, pisarniško opremo ter izvajanje in uporabo telekomunikacijskih storitev predstavlja približno p0'0 

deleža v strukturi materialnih stroškov v okviru splošnih namenov JARR. Agencija ima prostore najete v 
nadstropju na Kotnikovi 28. Stroški najema telekomunikacijske opreme so neracionalno visoki. Zato je v letu - 
predviden nakup telefonske centrale in računalnikov. 
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Pri izvajanju nalog javna agencija uresničuje politiko Vlade Republike Slovenije na področju spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja. Politiko na tem področju oblikuje in tolmači državni organ, pristojen za področje regionalnega 
razvoja.« 

Glavna dejavnost agencije je dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud v skladu s politiko ustanovitelja. 

Poleg prikazanega bo agencija v letu 2005 predvidoma nadaljevala z izvajanjem aktivnosti Enotnega programskega 
dokumenta in sicer investicij v objekte javne infrastrukture za namene poslovnih con. Agencija bo izvajala omenjeni 
Program v skladu z Uredbo o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v RS kot agent Ministrstva za 
gospodarstvo. Agencija bo za Ministrstvo za gospodarstvo pričela z izvedbo programa PHARE CFCU - poslovne 
cone (PP 7134). 

Agencija vodi javno evidenco regionalnih razvojnih agencij, skladno z določili Pravilnika o organizaciji in pogojih 
23 opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, 52/00, 111/00, 44/01 in 110/04) in z njimi sklepa 
Pogodbe o opravljanju nalog regionalnih razvojnih agencij, ki so v javnem interesu. 

^etn' ctyl na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

sprejem finančnega načrta in programa dela za leto 2005, 
izvajanje finančnega načrta in programa dela v skladu s sprejetim finančnim načrtom in programom dela, 
operativno delovanje 1SARR in njegov nadaljnji razvoj. 

r<>zIolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Nakup opreme v skladu s finančnim načrtom in programom dela. 

1592 - Vzdrževanje in razvoj sistema ISARR 

^razIožiiev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

■Javna agencija za regionalni razvoj je v skladu s pogodbo med JARR in SVLR, zadolžena tudi za pripravo in 
vzdrževanje krovnega informacijskega sistema (ISARR) za izvajanje in spremljanje državnega razvojnega 
Pr°grama, regionalnih razvojnih programov ter izvedbenih dokumentov strukturnih skladov (Enotni programski 
okument. Pobude skupnosti), skladno s standardi in potrebami, izhajajočimi iz mednarodnih pogodb z Evropsko 

Un'Jo, kakor tudi razvoj in vzdrževanje informacijske infrastrukture (strežniki, omrežje) za potrebe obeh. 
V'°dii(a in kazalci (Indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

'"formacijski sistem ISARR je evidentiran v Načrt razvojnih programov kot projekt št. 1536-04-0004, ki ga je 
P^^ila Vlada RS in se financira iz PP 1592. Namenjen je spremljanju izvajanja državnega razvojnega programa 

, "P)- neposrednih in posrednih regionalnih spodbud, Enotnega programskega dokumenta (EPD), Referenčnega 
V|ra kohezijskega sklada, programov pobud Skupnosti INTERREG III in sektorskih razvojnih programov. 

Pri pripravi in vzdrževanju enotnega informacijskega sistema za izvajanje in spremljanje državnega razvojnega 
Programa, regionalnih razvojnih programov ter izvedbenih dokumentov strukturnih skladov, skladno s standardi in 
P 'Tebami, izhajajočimi iz mednarodnih pogodb z Evropsko unijo, je javna agencija dolžna upoštevati navodila in 

Sotavljati standarde zaščite podatkov, ki veljajo za organe državne uprave. Javni agenciji je omogočen neposredni 
stop do informacijskega sistema Ministrstva za finance MFERAC in APPrA. Agencija razvija in vzdržuje 
ormacijski sistem v javnem interesu. Podatki informacijskega sistema so dostopni uporabnikom brez plačila. 

^ grobem lahko delimo porabo sredstev na dva sklopa: 
'nformacijski sistem, ki predstavlja aplikativno podporo procesom programiranja, priprave in izvedbe, 

2 uPravljanja in spremljanja ter poročanja o izvajanju zgoraj omenjenih razvojnih programov in projektov ter 
•nforamcijsko infrastrukturo, ki predstavlja strojno in programsko opremo potrebno tako za delovanje 
informacijskega sistema, kot tudi za podporo ostalih procesov delovanja JARR SVLR. 

cjlli 'Ji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

priklop uporabnikov v sistem 

UcN U'n0 ^ v s'stem priključenih 115 uporabnikov. V letu 2005 je cilj vključiti v sistem vse uporabnike, ki so 
ne

eeženi pri izvajanju EPD, programov pobud skupnosti INTERREG lil, projektov kohezijskega sklada. 
Posrednih regionalnih spodbud. Predvideno število priključenih uporabnikov je 250, kar predstavlja večino 

te 'SIrstev in njihovih agencij, vključno z regionalnimi razvojnimi agencijami. Resorji bodo vključevani v skladu s 
•nskim načrtom in razpoložljivimi resursi tako na strani ARR kot na strani uporabnikov. 

- 'jlof11 Je sestavljen iz petih modulov: 
. ~ modul za podporo javnih razpisov, ki omogoča uporabnikom (NPP) izvajanje javnih razpisov za 

eljevanje sredstev na osnovi pravilnika o izvrševanju proračuna, 

'8. 
**12005 467 poročevalec, št. 31/11 



- MRS - modul za vzdrževanje referenčnega sistema, to je kontroliran in voden proces vnosa finančnih, fizičnih, 
vsebinskih, izvedbenih in matičnih podatkov za potrebe spremljanja in poročanja ter zahtevkov za povračilo 
evropskih sredstev, 

- MPP - modul za prenos podatkov, ki omogoča povezave med različnimi informacijskimi sistemi (MFERAC, 
SFC baza evropske komisije, 1S-PA, AJPES, itd.), 

- MZP - modul za poročanje, ki predstavlja intranet sistema ISARR, ki uporabnikom omogoča vpogled in izpise 
statusnih, v naprej pripravljenih poročil preko neposrednega dostopa. Modul razvijamo v okviru lasnih resursov 
znotraj ARR, 

- MAP - modul za analize podatkov, ki je namenjen zahtevnejšim uporabnikom - analitikom za enostavno več- 
razsežnostno raziskovanje podrobnih podatkov in njihovih agregatov. 

Akti vnosti/indikatoij i: 

Splošne: 
- analiza posebnosti novih razvojnih programov (DRP, sektorski razvojni programi...), 
- priprava, usklajevanje in izvedba izobraževanj različnih skupin uporabnikov za uporabo posameznih modulov 

informacijskega sistema ISARR (priprava priročnikov za izobraževanje), 
- redno vzdrževanje delovanja sistema ISARR, 
- organizacija permanentne pomoči uporabnikom (help desk). 

MJR 
- prilagoditev funkcionalnosti v smeri, ki bo omogočala izvajanje postopkov javnih povabil, 
- vgradnja mehanizmov, ki bodo omogočali: 

- kopiranje nabora dokumentov, 
- pogojev in meril na nivoju posameznih razpisov, 
- uporabo različnih metod ocenjevanja, 
- dodeljevanje komisij na pritožbenem nivoju, 
- samodejno posredovanje dokumentacije vlagateljem, 
- razširjeni dinamični nabor statusov, 

- posredovanje informacij preko elektronske pošte, 
- oddaja vlog preko Interneta, 

MRS 
- nadgradnja modula za administracijo procesa, šifrantov in dostopa do podatkov, 
- nadgradnja vmesnika za vnos podatkov s personalizacijo, večjezično podporo (IR III A - SLO/H/CRO), boljšimi 

kontrolami napak ter večjo zanesljivostjo in odzivnostjo v več-uporabniškem okolju, 
- spremljanje dodatnih atributov razvojnih programov je potrebno razširiti še na vrednostne atribute za različne 

vsebinske kriterije, 
- nadgradnja podpore procesom projektov in prijave stroškov, 
- vmesnike za vnos podatkov je potrebno dopolniti s funkcionalnostmi potrebnimi za priklop končnih prejemnikov 

na informacijski sistem ISARR, 

MPP 
- avtomatizacija ter poenostavitev prenosnih struktur ključnih prenosov podatkov med ISARR in ostalimi 

informacijskimi sistemi državne uprave in nekaterih končnih upravičencev (MF, PCMG...), 
- izboljšava vmesnika za prenos podatkov med moduloma MRS in MJR informacijskega sistema ISARR ter 

dograditve potrebne za podporo javnim povabilom, 
- izboljšava pregleda potencialnih napak pri prenosih podatkov, • 

MZP 
- nadgradnja modula s ključnimi tabelami in izpisi na ravni različnih programov po virih, času in ravneh, 
- nadgradnja modula s specifičnimi tabelami in izpisi za posebne potrebe (npr. DG AGRI, ipd.), glede na zahteve 

uporabnikov, 
- nadgradnja obstoječih izpisov za potrebe zahtevkov za povračilo stroškov različnih programov, po specificiranih 

poljih, ipd., 
- nadgradnja v smislu enotne prijave v domenski sistem, sistem ISARR in MZP., 

MAP 
- razširitev dostopa do analiz podatkov na zahtevnejše uporabnike posameznih organizacij uporabnikov ISARR. 
- dopolnitev vseh analiz s tipi planskih podatkov ter izločitev zadnjih verzij po posameznih tipih planov, 
- primerjava analiz finančnih podatkov o razvojnih programih za potrebe poročanja o regionalnem razvoju (p'an 

oz. prijava stroškov, finančni plan oz. realizacija), 
- dopolnitev analiz podatkov glede na spremembe povezave informacijskih sistemov ISARR in MFERAC 

(enoličnost NRP, vloga FEP-ov), 
- dopolnitve analiz finančnih podatkov povezanih s preračuni med valutama, 
- analiza doseganja ciljev (rezultati) glede na horizontalne (vsebinske) razvrstitve projektov. 



Informacijska infrastruktura 

Aktivnosti za III. fazo razvoja informacijske infrastrukture: 
• postavitev gruče strežnikov za sistem ISARR in intemetni dostop do sistema ISARR, 
• razširitev farme strežnikov za potrebe oddaljenega dostopa, 
• nadgradnjo knjižnice za varnostno kopiranje podatkov (backup), 
" potrebno programsko upremo za delovanje nadgrajenega sistema in potrebnih licenc za vse uporabnike 

^bfazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sistem ISARR predstavlja kompleksen modularno grajen informacijski sistem z možnostjo dinamičnih nastavitev 
procesa, strukture podatkov, vlog in odgovornosti, pravic dostopa uporabnikov, glede na program in tip projekta. To 
Pomeni, da z nastavitvami lahko pokrije posamezne zahteve različnih razvojnih programov, npr. zagotavlja zahteve. 
Programa INTERREG III A, strukturnih skladov, kohezijskega sklada, poročanje EJKUS na DG Agri, neposrednih 
regionalnih spodbud, itd., ki so v določenih segmentih zelo različne. 

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

^$11505 - Regionalni razvojni programi - neposredne regionalne spodbude  

"Pk Podprograma 

V okviru podprograma Regionalni razvojni programi - neposredne regionalne spodbude so zajete tiste državne 
spodbude, ki so namenjene reševanju specifičnih problemov regij, ki najbolj zaostajajo v razvoju. 
Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so bile v preteklih letih vzpostavljene regionalne 
razvojne agencije (RRA) kot institucije regionalnega razvoja v 12 statističnih regijah in pripravljeni regionalni 
■^ojni programi (RRP). V letih 2003 in 2004 seje na tej podlagi izvajalo sofinanciranje RRP iz naslova posebne 
Proračunske postavke SVLR (PP 1136). Lemi program, ki ga sprejme Vlada RS, pripravi ARR v sodelovanju z 
ministrstvi, ki dodeljujejo spodbude in RRA regij, ki so prejemnice spodbud. Predloge projektov predložijo RRA, ki 
Pa morajo prioritete predhodno uskladiti na regionalnih razvojnih svetih. Program sprejme Vlada RS. 

Vsebina podprograma je tudi sofinanciranje razvojnih nalog RRA, ki so v javnem interesu: 
priprava in ažuriranje regionalnega razvojnega programa, 
strokovne naloge pri usklajevanju regionalnega razvojnega programa z državnimi dokumenti razvojnega 
načrtovanja, 
Priprava izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa in njegovo usklajevanje z državnim in 
občinskimi proračuni, 
spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih razvojnih programov in območnih razvojnih programov, 
vključno z izdelavo ocen vplivov na zdravje, okolje in enake možnosti, 
informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov, 
usklajevanje dela lokalnih razvojnih organizacij in enot nacionalnih in regionalnih javnih institucij, ki sodelujejo 
Pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa, 
splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije, 
Promocija regije in investicij v regiji, 
tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju regionalnega razvojnega sveta, 
sodelovanje pri pripravi Strategije regionalnega razvoja Slovenije in Državnega razvojnega programa, 
svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih spodbud, 
administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih razvojnih projektov iz regionalnih 
razvojnih programov in 
Ovajanje razpisov za projekte iz izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa. 

^asavska regija pridobiva neposredne regionalne spodbude na podlagi posebnega zakona (Zakon o postopnem 
7^P'ranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 61/00, 42/03 in 

sr h ' V nac*a'jevanju ZPZRTH). V letnih proračunih Republike Slovenije se Zasavski regiji zagotavlja finančna tva za izvajanje programa ukrepov oziroma razvojnega prestrukturiranje regije. 

> RS vsako leto sprejme lemi izvedbeni program, ki izhaja iz Programa ukrepov in predstavlja njegovo 
•JnanCno konkretizacijo. 

"s/(edruge pravne podlage 
ravne podlage so: 

L 
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- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja z vsemi podzakonskimi akti,. 
- Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, 

št61/00, 55/03 in 71/04) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji do leta 2006 so naslednji: 
- Zaustaviti trend povečevanja razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med regijami, s 

poudarkom na celostnem razvoju mest, ki so nosilci regionalnega razvoja v povezavi s podeželjem. 
Kvantifikacija cilja: najmanj ohranitev razlike v kupni moči BDP na prebivalca na SKTE-3 ravni na razmeiju 
1,7: 1 med najbolj in najmanj razvito regijo. 

- Trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi. 
Kvantifikacija cilja: dvig absolutne ravni kiipne moči BDP na prebivalca in zmanjšanje registrirane stopnje 
brezposelnosti v vseh statističnih regijah na SKTE-3 ravni. 

- Ohranjanje vsaj minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Kvantifikacija cilja: neto 
med-regijski selitveni saldo v nobeni slovenski statistični regiji na SKTE-3 ravni ne bo večji od 0,5 prebivalca 
na 1000 prebivalcev. 

- Izboljšanje relativnega položaja slovenskih regij, meijeno v BDP po kupni moči na prebivalca, v primetjavi z 
obmejnimi regijami v Avstriji in Italiji. Kvantifikacija cilja: hitrejši razvoj Osrednjeslovenske, Goriške in 
Obalno-kraške regije od italijanskih obmejnih regij; dohitevanje avstrijskih manj razvitih regij s strani ostalih 
slovenskih statističnih regij. 

- Izvesti program ukrepov in vse njegove spremembe in dopolnitve za razvojno prestrukturiranje zasavske regije 
za obdobje do leta 2006 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni cilj podprograma: 
- Izvedba Programa ukrepov za razvojno prestrukturiranje Zasavske regije 2004 - 2006 - Letnega izvedbenega 

programa 2004. 
- Izvedba usklajenih projektov na prednostnih območjih regionalne razvojne politike v skladu z določili Zakona o 

skladnem regionalnem razvoju ter pripadajočimi podzakonskimi akti. 

1140 - Prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZRTH 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije določa dinamiko in 
višino sredstev za izvedbo vseh načrtovanih ukrepov. V zakonu je določeno, da se v letnih proračunih Republike 
Slovenije zagotovi za izvajanje programa ukrepov oziroma razvojno prestrukturiranje regije v letih 2002 - 2006 
4.900.000 tisoč SIT oziroma v letu 2005 800.000 tisoč SIT. Vlada RS vsako leto sprejme lemi izvedbeni program, ki 
izhaja iz sprejetega Programa ukrepov za obdobje 2004 - 2006 in predstavlja njegovo finančno konkretizacijo. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

SVLR in Javna agencija RS za regionalni razvoj bosta na območju Zasavske regije izvajala vse razpoložljive ukrepe 
regionalne politike, kar pomeni sofinanciranje ustvarjanja prostorskih pogojev za razvoj novih dejavnosti, 
vzpostavljanju razvojne infrastrukture za prestrukturiranje gospodarstva in pospeševanja podjetništva, investicij v 

razvoj človeških virov in drugih ukrepov skladno z letnim izvedbenim programom, sprejetim na Vladi RS. 
• 

1136 - Sofinanciranje izvedbenih delov RRP 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so v večjem delu namenjena sofinanciranju izvedbenih delov regionalnih razvojnih 
programov ter zagotavljanju sredstev za izvajanje nalog, ki so jih RRA dolžne opravljati na podlagi Zakona ° 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Iz te proračunske postavke pa se sofinancirajo tudi projekti osnovne 
komunalne infrastrukture v romskih naseljih, projekti lokalne in regionalne cestne infrastrukture, projekti lokalne in 



regionalne infrastrukture na razvojno omejevanih obmejnih območjih in projekti vrtin za termalne ali 
'ermomineralne vodne vire. 

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

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

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Slovenije (ZSRR), ki je bil sprejet leta 1999, je v 23. členu 
opredelil kazalnike za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi. Leta 2000 je vlada RS sprejela Uredbo o 
dednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila. 
Skupno pa območja s posebnimi razvojnimi problemi obsegajo 129 občin,. Občine v navedenih območjih se zaradi 
specifičnih razvojnih pogojev in omejene investicijske sposobnosti soočajo s problemi zagotavljanja osnovne 
komunalne infrastrukture, ki v danih pogojih pomembno vpliva na ohranitev poseljenosti in s tem tudi gospodarske 
dejavnosti ter ohranjanje kulturne krajine. Potrebe po vlaganjih v komunalno infrastrukturo se kažejo tudi v okviru 
obrtnih in poslovnih con ter v povezavi z razvojem kmetijstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti na 
podeželju. Zaradi obsežnosti območij s posebnimi razvojnimi problemi in specifičnih pogojev gradnje komunalne 
'nfrastrukture v pretežno hribovitih oziroma goratih in oddaljenih območjih je potrebna pomoč občinam pri 
razreševanju teh vprašanj. 

Implementacija 65. člena ustave, ki določa zaščito romske etnične skupnosti, se uveljavlja preko področne 
zakonodaje. Zaščita romske skupnosti je vgrajena v devet področnih zakonov in v vrsto drugih podzakonskih 
Predpisov, med njimi tudi v podzakonskih aktih, ki implementirajo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja. 

Izceden je bil javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture na območjih, kjer živi 
romska etnična skupnost. Na razpis je 21 občin prijavilo 31 projektov. Medresorska komisija je pripravila predlog za 
sofinanciranje 4 projektov 4 občin. Na razpis so občine prijavile projekte v skupni vrednosti 563.540 tisoč SIT. 
Razdeljeno je bilo 100.000 tisoč SIT. f 

Sofinanciranje projektov vrtin v termalne in termomineralne vodne vire je steklo v letu 2003, v letu 2004 sta bila 
'zvedena dva javna razpisa za sofinanciranje izvedbe geotermalnih vrtin na razvojno omejevanih obmejnih območjih 
za ekonomsko eksploatacijo termalnih virov. V izvajanje je poleg SVLR vključen Javni sklad za regionalni razvoj. 

letu 2005 je za sofinanciranje projektov, ki so prejeli sredstva na drugem razpisu potrebno zagotoviti 100.000 
"soč SIT. 

Let ' ' c'lji rta nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je v preteklih letih potekal postopek postavitve 
Ulstitucij regionalne politike, kot tudi priprave regionalnih razvojnih programov, kot osnovnih dokumentov 
regionaInega razvoja, v letu 2005 pa so sredstva namenjena izvajanju regionalnih razvojnih programov. 

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

Posameznim statističnim regijam je namenjeno: 

Osrednjeslovenska 50 mio SIT 
Obalno-kraška 50 mio SIT 
Gorenjska 50 mio SIT 
Goriška 50 mio SIT 
Savinjska 485 mio SIT 
Jugovzhodna Slovenija 332 mio SIT 
Pomurska 365 mio SIT 
Notranjsko-kraška 114 mio SIT 
Podravska 621 mio SIT 
Koroška 165 mio SIT 
Spodnjeposavska 218 mio SIT 

^redstva so indikativna, koriščena bodo le v primeru da so pripravljeni projekti ustrezni, kvalitetni, pravočasni 

ra h iCn' 'n nareJenl v skladu z veljavnimi predpisi in navodili. V nasprotnem primeru se neporabljena sredstva 2 e'ijo med regije, ki so predložile ustrezne projekte. 
0 zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja RRA opravljajo naslednje naloge: 
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- spremembe in dopolnitve regionalnih razvojnih programov (RRP) ter priprava letnih izvedbenih programov, 
priprava skupnih razvojnih programov. 

- koordiniranje dela lokalnih razvojnih agencij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanja RRP, 
- spremljanje, poročanje, nadzor izvajanja RRP ter zagotovitev neodvisnih ocen programov s strani neodvisnih 

institucij, 
- svetovanje in priprava projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud, 
- organiziranje in koordinacija drugih nalog s področja regionalne politike, 
- sodelovanje pri pripravi ter usklajevanje strateških razvojnih dokumentov: Strategije regionalnega razvoja 

Slovenije, Državnega razvojnega programa in Enotnega programskega dokumenta med Slovenijo in EU. 

V letu 2005 načrtujemo izvedbo prioritetnih projektov v višini razpoložljivih sredstev v navedenih 12 statističnih 
regijah., ki so: ...... 

Kvalitetna izvedba projektov je določena z izborom kazalcev na ravni posameznega projekta 
- Realizacija vseh razpoložljivih sredstev na ravni posamezne regije 
- Realizacija prednostnih nalog regionalnega razvojnega programa 

V letu 2005 bomo sofinancirali izvedbo 4 projektov 4 občin, ki so bili izbrani na podlagi izvedenega javnega razpisa 
za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture na območjih, kjer živi romska etnična skupnost 
Sofinancirali bomo projekte, ki so bili izbrani na drugem javnem razpisu za sofinanciranje projektov vrtin v 
termalne in termomineralne vodne vire, v višini 100.000 tisoč SIT, projekte, izbrane na lanskem javnem razpisu za 
sofinanciranje projektov lokalne in regionalne infrastrukture na razvojno omejevanih obmejnih območjih, v višini 
100.000 tisoč SIT, in projekte, izbrane na lanskem javnem razpisu za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne 
cestne infrastrukture, v višini 100.000 tisoč SIT. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Statistične regije so izdelale in sprejele RRP regije do leta 2006. V postopku priprave Programa sofinanciranja( 
regionalnih razvojnih programov vsako leto določijo prioritetne regionalne razvojne projekte, v okviru kvote 
sredstev, kije na razpolago za sofinanciranje iz PP 1136. Obrazložitve projektov so navedene v nadaljevanju. 

Lokalna oskrba hrane v javnih zavodih Predmet projekta je vzpodbuditi in povečati ponudbo zdrave prehrane v 
javnih ustanovah, implementacija standardov zdrave prehrane, vzpostaviti pilotno lokalno oskrbo v izbranih šolah, 
vrtcih in domovih za ostarele, posledično povečati pridelavo, predelavo in trženje zdrave hrane pridelane v regiji, 
promocija novih oblik in vsebin kmetijske proizvodnje zdrave hrane z večjo dodano vrednostjo v regiji. Nosilec: 
Regionalna razvojna agencija Mura, sofinancerji: Mestna občina Murska Sobota, Občina Odranci, Občina Beltinci, 
Občina Moravske Toplice, Občina Puconci, Občina Tišina, Občina Ljutomer. 

Izziv mladosti Predmet projekta je izdelava raziskovalne študije o možnostih in priložnostih za aktiviranje 
ustvarjalnih potencialov mlade generacije, priprava modela za vzpostavitev in aktiviranje mreže mladinskih centrov 
in drugih mladinskih asociacij na območju UE Lendava z območja UE Lendava, organizacija različnih aktivnosti za 
mlade (usposabljanja, delavnice, mladinski raziskovalni tabori, debate, okrogle mize, projekti), v katerih bodo mladi 
s prevzemanjem aktivne in odgovorne vloge za svoje življenjsko zadovoljstvo in zdravje, za zastopanje svojih 
življenjskih ciljev in želja. Nosilec: Regionalna razvojna agencija Mura, sofinancerji: Občina Odranci, Občina 
Črenšovci, Občina Turnišče, Občina Kobilje, Občina Dobrovnik. 

Goričko in Ravensko - pilotna e-regija Pomurja Predmet projekta je priprava strategije razvoja e-regije m 
izvedbenega plana strategije, priprava podlag za vzpostavitev e-centra kot koordinatorja izvajanja strategije e-regije 

in središča povezovalne mreže dejavnikov ID v pilotni regiji. Nosilec: Regionalna razvojna agencija Mura, 
sofinancerji: Občina Beltinci, Občina Cankova, Občina G. Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, 
Občina Moravske Toplice, Občina Puconci, Občina Rogašovci, Občina Šalovci, Občina Tišina. 

Boljše zaposlitvene možnosti marginalnih skupin Predmet projekta je priprava, koordinacija in izvedba 
osveščanje marginalnih skupin o potencialih in razvojnih možnostih eko-socialnega bivanja, delo s hendikepiranim' 
osebami oziroma drugimi marginalno ogroženimi skupinami za izboljšanje zaposlovanja. Nosilec: Regionalna 
razvojna agencija Mura, sofinancer: Razvojna agencija Sinergija. 

Severna obrtno industrijska cona Murska Sobota-2. faza Predmet sofinanciranjaje izvedba sekundarne 
komunalne opreme v I. delu II. faze skupne površine 6.01 ha. Z dokončanjem izvedbe sekundarne komunalne 
opreme, ki je logično nadaljevanje aktivnosti komunalnega opremljanja 1. faze projekta (projekt pod nazivom 
»Komunalna ureditev seveme obrtno industrijske cone Murska Sobota faza I.«, PU 2111, št. NRP 2111-04-1402), 1 

ustvarili pogoje za nove investicije in odpiranje delovnih mest. Investitor. Mestna občina Murska Sobota. 

Program spodbujanja priprave projektov Program je namenjen spodbujanju pripravljalnih del v regijah. P^rn'' 
sofinanciranja je izdelava dokumentov prostorske, projektne in investicijske dokumentacije in nakup zemlj1 

potrebnih za zagotavljanje novih obrtno-proizvodnih površin. 
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Poslovne cone Prlekije Predmet sofinanciranjaje izdelava programa promocije in trženja poslovnih con Prlekije, 
izdelava modela upravljanja in priprava projektnih dokumentacij (izdelava lokacijskega načrta, izdelava PGD, PZI) 
23 mrežne poslovne cone Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej, Razkrižje, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici. 
Nosilec: Občina Ljutomer, sofinancerji: Občina Ljutomer, Občina Križevci pri Ljutomeru, Občina Veržej, Občina 
^zkrižje, Občina Radenci, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. 

MOPC občin Goričkega in Ravenskega Predmet sofinanciranja je priprava projektne dokumentacije (Izdelava 
podlag in dokumentov ter izdelava PGD, PZI) za izgradnjo mrežne obrtno poslovne cone, z namenom zagotavljanja 
m vzpodbujanja rasti lokalnega gospodarstva in zaposlovanja na območju občin Goričkega in Ravenskega. Nqsilec: 
Občina Puconci, sofinanceiji: Občina Puconci, Občina Grad, Občina Beltinci, Občina Cankova, Občina Šalovci. 

Ureditev poslovne cone Brezina Predmet sofinanciranjaje izdelava projektne (izdelava idejnega projekta, PGD za 
vodovod, kanalizacijo, elektro, plin, PTT, ITC, cesto, železniški tir) in investicijske dokumentacije za izgradnjo 
■nfrastrukture v poslovni coni Brezina v občini Brežice. Nosilec: Občina Brežice. 

Ilirska Bistrica Predmet sofinanciranjaje nakup zemljišč v izmeri 9.200 m2 v IC Ilirska Bistrica. S predvideno 
■nvesticijo želi občina zaokrožiti zemljišča v njihovi lasti na območju industrijske cone Ilirska Bistrica. Nosilec: 
Občina Ilirska Bistrica. 

Mladinski center Arrigoni Predmet sofinanciranja je izdelava projektne dokumentacije (idejni projekt, PGD, PZI, 
^0). Končni cilj projekta je odprtje mladinskega kulturnega centra ter manjšega mladinskega hotela. Nosilec: 
Občina Izola. 

Regionalni turistično informacijski center Kras Predmet sofinanciranja je izdelava projektne dokumentacije 
(Preveritev in dopolnitev projektne naloge, idejna zasnova, idejni projekt, PGD, PZI, projekt zunanje ureditve), 
glavni cilj je vzpostaviti turistično organizacijo, ki bi pokrivala področje informiranja obiskovalcev Krasa. Nosilec: 
Občina Sežana. 

Regionalni tehnološki inkubator Slovenske Istre Predmet sofinanciranja je izdelava študije izvedljivosti 
(Predinvesticijske zasnove) projekta, analize razmer v sektorju visoko tehnoloških inovativnih podjetij, ocene 
Potencialnega povpraševanja po prostorih, ki nudijo okolje za ugoden razvoj visoko tehnoloških, inovativnih 
Podjetij ter predloga optimalne organizacije in zasnove upravljanja inkubatorja. Nosilec in sofinancer: Mestna .. 
ob«ina Koper. | 

Poslovna cona Želodnik Predmet sofinanciranjaje izdelava projektne dokumentacije za komunalno opremljenost 
Poslovne cone (PGD, PZI in PZR). Končni cilj projekta je povečanje števila delovnih mest, povečanje števila g 
e«iološko usmerjenih podjetij, boljši prostorski pogoji za obstoječa in nova podjetja. Nosilec: Občina Domžale, </a 

s°fmancerji: Občina Domžale, ICJ d.o.o. (ustanovili sta ga Banka Domžale in občina Domžale). 

!*^S'nja Gorica Predmet sofinanciranja je izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI) za komunalno 
^frastnikturo v industrijski coni Sinja Gorica. Industrijska cona bo pozitivno vplivala na trenutno stanje 
gospodarstva v občini. Poleg delovno intenzivnih panog je cilj privabiti tudi panoge z visoko dodano vrednostjo ter 

Sotoviti dodatna delovna mesta občanom. Nosilec: Občina Vrhnika. 
Visokošolsko središče Drgančevje Predmet sofinanciranja je izdelava naslednje dokumentacije za visokošolsko 

e'ab°rata urbanistično-arhitektumega natečaja z izbrano najustreznejšo idejno rešitvijo s publiciranjem, na 
inskem svetu potrjenega lokacijskega načrta, geodetskega posnetka, PGD-ja za zasnovo infrastrukture ter 

Programa komunalnega opremljanja. Pridobljeni dokumenti bodo služili investitorju pri nadaljevanju projekta in 
0 osnova za nadaljnje aktivnosti. Nosilec: Mestna občina Novo mesto. 

M0*41"0 polje Predmet sofinanciranja je izdelava naslednje dokumentacije za proizvodno cono Mokro polje: 
cijski načrt, poročilo o vplivih na okolje, komasacijski načrt, projekt notranjih povezovalnih cest, projekt za 

tale javne površine po lokacijskem načrtu, projekt vodovoda, ki bo zajel izgradnjo primarnega vodovoda Mokro 
Je, notranje razvode po poslovni coni in hidrantno mrežo znotraj cone, projekt odvodnjavanja meteorne vode, 

jojekt odvodnjavanja fekalnih voda, projekt plinovoda, projekt ekoloških otokov, projekt energetske infrastrukture 
Projektno dokumentacije za telekomunikacije. Nosilec: Občina Šentjernej. 

D v°dje Savinje - ekološko urejanje Predmet sofinanciranja je izdelava celovite feasibility študije za celotno 
j v°dje Savinje, ki bo opredelila način odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Savinje. Študija bo temeljni 

snfUrTlem 23 kandidiranje za sredstva kohezijskega sklada v tem in naslednjem programskem obdobju. Nosilec in 
'nancer: Občina Žalec. 

^8'jski projekti DOLB Predmet sofinanciranja je izdelava dokumentacije za projekta: sistem daljinskega 
sta vanja na lesno biomaso (DOLB) v kraju Gorenje ter sistem DOLB v kraju Mozirje, ki zajema Poslovno 
,0"

OVanjsk° cono Podrožnik in Trško jedro. Za oba sistema bodo izdelani: PGD toplovodne trase, PGD kotlovnice, 
a« C|j.s^a dokumentacija, presoja vplivov na okolje in študija požarne varnosti. Nosilec: Regionalna razvojna C|ja Celje, sofinancerji: Občina Zreče in Občina Mozirje. 
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Uporaba ekoremediacij za zaščito in obnovo okolja Predmet sofinanciranja je izdelava študij ekoremediacij za 
šest faz (zaščita vodnih virov, določanje ekološko sprejemljivega pretoka, ekoremediacije v kmetijstvu, projekti za 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda, rastlinske čistilne naprave in strategija gospodatjenja z jezeri), na podlagi 
katerih se bo kasneje izdelal program sanacij in prioritetnih investicij vezanih na ohranitev okolja s poudarkom na 
sanaciji in optimalnem koriščenju vodnih virov. Nosilec in sofinancer: Regionalna razvojna agencija Celje. 

Ureditev obrtne cone Markovec Predmet sofinanciranja je izdelava investicijske in projektne dokumentacije ter 
komunalno opremljanje zemljišč in ureditev javnih cestnih površin v obrtni coni. Cilj projekta je omogočiti ustrezno 
komunalno-infrastrukturo obrtne cone, omogočiti širjenje razvoja obrtne cone, povečanje delovnih mest, povečanje 
števila servisnih storitev ter omogočiti varno in normalno odvijanje prometa. Nosilec: Občina Loška dolina. 

Poslovno obrtna cona Lenart Namen sofinanciranja je odkup zemljišč ob obstoječi obrtni coni, ki bi s 
priključitvijo novih zemljišč omogočila razcvet lokalnega gospodarstva. Nosilec: Občina Lenart. 

Proizvodna cona TE5 Tezno Projekt proizvodne cone TE5 Tezno vključuje nakup zemljišč za ureditev proizvodne 
cone na bivšem zemljišču TAM-a, ki naj bi predstavljal izhodišče za izgraditev proizvodne cone, s katero bi 
privabili nove investitorje in s tem zmanjšali brezposelnost v regiji. Nosilec: Mestna občina Maribor. 

Analiza okolja Oplotniško-zreškega Pohorja Cilj projekta je zagotovitev živahnejše turistične ponudbe 
potencialnim gostom na področju in s tem posredno zagotoviti nova delovna mesta. Vsebino nove ponudbe bi dala 
analiza okolja Oplotniško-zreškega polja. Nosilec projekta je občina Oplotnica. 

Prenova graščine v Oplotnici Nosilka projekta je Občina Oplotnica, ki želi' z investicijo ohraniti 
kultunozgodovinski spomenik in zagotoviti nujne ustrezne prostorske pogoje za izvedbo kulturnih programov in 
razviti kulturo in dejavnosti interesnih skupin na področju. 

Poslovna cona Spodnje Dobrenje Občina Oplotnica kot nosilec projekta želi z nakupom zemljišč in parcelacijo za 
poslovno cono Dobrenje zadovoljiti povpraševanje podjetnikov po ustreznih površinah za proizvodne dejavnosti. 

Podtalnice Dravskega in Ptujskega polja Predmet sofinanciranja za zaščito kakovosti podtalnice Dravskega in 
Ptujskega polja je rekonstrukcija in tehnološka nadgradnja obstoječe čistilne naprave odpadnih vod mesta Ptuj, 
širitev ter izboljšave kanalizacijskega omrežja, ki gravitira na CČN Ptuj, graditev, oziroma izgradnja manjših 
kanalizacijskih sistemov, ki ne bodo povezani na ptujsko CČN (kanalizacijski cevovodi in manjše čistilne naprave). 
Z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije bomo celovito rešili problematiko odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda ter vodooskrbe na širšem območju več občin. Nosilec: Mestna občina Ptuj. 

Sistem ravnanja z odpadki Predmet sofinanciranja so pripravljalne aktivnosti, izdelava projektnega predloga, 
analiza obstoječega stanja ter izdelava idejne študije. Cilj projekta je izdelava ustreznih strokovnih podlag za 
vzpostavitev regijskega centra za zbiranje odpadkov v skladu z nacionalnim programom varstva okolja, s strateškimi 
usmeritvami RS za ravnanje z odpadki in drugimi dokumenti s področja ravnanja z odpadki. Nosilec: 
Sevemoprimorska MRRA, sofinancerji: Severnoprimorska MRRA, občine Goriške regije. 

Promocija in trženje tematskih poti Prlekije Predmet projekta je izdelava raziskave trga in izdelava 
marketinškega načrta promocije, trženja tematskih poti, vzpostavitev in zagon mreže za trženje tematskih poti, 
Izdelava in tisk promocijskih materialov. Nosilec in sofinancer: Občina Ljutomer. 

Vinske poti - Gornja Radgona Predmet projekta je razdeljen na investicijski in programski del. Namen investicije 
je ureditev oziroma modernizacija občinske ceste LC 104081-Negova - Ivanjševci - v dolžini 870 m, LC 605910 
Negovska vas-Mujkovec v dolžini 789 m, LC 605710 (Stavešinski vrh-Stavešinci) v dolžini 1213 m, skupaj 2872 m, 
s čimer bo celotna trasa v celoti urejena in modernizirana. Programski del obsega izdelavo strategije trženja 
integralnega turističnega produkta, izdelavo celostne grafične podobe integralnega turističnega produkta, izdelavo 
poslovnega načrta za trženje integralnega turističnega produkta, trženje ITP. Nosilec in sofinancer: Občina Gornja 
Radgona. 

Celovita promocija regije Posavje Projekt se izvaja v letu 2005 in 2006. Predmet projekta je sofinanciranje 
celovite promocije regije Posavje (program odnosov z javnostmi, oblikovanje promocijskih gradiv, izdelava spletne 
strani, tiskanje promocijskih gradiv, organizacija promocijskih dogodkov, .ipd). Cilj projekta je vzpostavitev 
podpornega okolja in izvajanja aktivnosti za izboljšanje podobe in prepoznavnosti regije. Nosilec: Regionalna 
razvojna agencija Posavje, sofinancerji: Občina Brežice, Občina Krško, Občina Sevnica. 

Gorenjska štipendijska sheina Predmet programa je sofinanciranje Gorenjske štipendijske sheme. Na Gorenjskem 
se kaže razkorak med dolgoročnimi potrebami delodajalcev ter trenutno strukturo brezposelnih in današnjimi 
izobraževalnimi namerami gorenjskih dijakov in študentov. Za leto 2005 se načrtuje 50 podeljenih štipendij. Nosilec 
projekta: RRA Gorenjske, BSC Poslovno podporni center d.o.o.. sofinancerji: gorenjske občine (razen občine 
Tržič), podjetja, GZS Območna zbornica za Gorenjsko, OOZ iz Gorenjske. 

Podporno okolje za tehnološki razvoj Gorenjske Predmet projekta je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti 
projekta (izdelava DIP-ov, idejne zasnove, idejnega projekta) ter upravljanja projekta. Podatki o razvoju Gorenjske 
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ka* *... r^jo na to, daje Gorenjska začela razvojno nazadovati, saj je rast BDP manjša kot v ostalih primerljivih regijah. 
°$<iec: RRA Gorenjske, BSC Poslovno podporni center d.o.o.. sofmancerji: Občine gorenjske regije, izbrana 

P°djetja GZS Območna zbornica za Gorenjsko, OOZ iz Gorenjske. 

^družni dom Divača, 1. faza Predmet investicije je nakup opreme za knjižnico ter izdelave projektne 
okumentacije za prenovo zadružnega doma (idejni projekt, DIIP, IP, PGD, PZI, PZR). Osnovni cilj projekta je 

Prenova starega Zadružnega doma, in s tem pridobitev prostorov, namenjenih knjižni dejavnosti, večnamensko 
uPorabno dvorano in prostorov za kulturna društva. Investitor: Občina Divača. 

9rganizacija in adaptacija TlC-a Piran Predmet investicije je adaptacija TlC-a Piran, nabave pisarniške opreme 
izvajanja dejavnosti odnosov z javnostjo, tiskanja informativnih, propagandnih sredstev in nadgradnje obstoječe 

Pletne strani. Osnovni cilj projekta je pritegniti potovalne in turistične tokove s kulturnimi, zgodovinskimi, 
P°ftnimi, zabavnimi in turističnimi programi. Investitor: Občina Piran. 

^Čiteno območje narave na Ljubljanskem barju, 1. faza Predmet projekta je odprtje in delovanje informacijske 
»"Same, izdaje mesečnika, izdelava spletne strani, delavnice o osveščanju pomena ohranitve narave, izdelave 

atske poti ter usmeij^nje toka obiskovalcev. Osnovni cilj projekta je izobraževanje javnosti o pomenu ohranitve 
|iT

avn'h vrednot in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju. Nosilec: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regUe» sofinancetji: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Občina Borovnica, Občina Ig, 
kfestna občina Ljubljana, Občina Vrhnika. 

tin dedi^c'ne Savske ravni in Posavskega hribovja Predmet projekta je zasnova in postavitev enotnih 
jf 'nfo tabel, izvedba usposabljanj za ponudnike (priprava pravilnika o izgledu lokacij info točk in ponudnikov, edba delavnic ter okrogle mize). Končni cilj je doseči večjo povezanost turistične ponudbe, izboljšati strokovna 

Lulf^a'n tak° Povečat' turistične potenciale regije. Nosilec: Občina Litija, sofmancerji: Občina .Litija, Občina 
Li ^ Oblina Moravče, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Kamnik, Občina Komenda, Občina Dol pri 

jani, Občina Šmartno pri Litiji. 

Ga"^03 COna ^°^na dolina Predmet sofinanciranja je nakup zemljišč (3.892 m2) za rekonstrukcijo in izgradnjo 
p. 1 . e ceste in novogradnje mostu čez Grosupeljščico v obrtni coni v Rožni dolini. Cilj je izgradnja ceste, 

le-t n ter kolesarske steze, zaradi izboljšanja funkcionalnosti delno zgrajene obrtne cone in predvidene širitve ^ e- Investitor: Občina Grosuplje 

shema za Dolenjsko Predmet programa je izvajanje štipendiranja v JV Sloveniji. Projekt bo omogočil 
^ .| 

lst°m šolanje in zaposlitev takoj po koncu izobraževanja, na drugi strani pa delodajalcem dostop do mladih 
Prv ^ kadrov ter tako vplival na manjšo stopnjo brezposelnosti med mladimi in skrajšal povprečni čas iskanja 
(j0l^ ZaP°slitve. Projekt bo zagotovil letno vsaj 30 štipendij. Projekt se bo začel v šolskem letu 2004/05 in bo trajal 
j Q 

er k° izkazan interes. Nosilec: Podjetniški center Novo mesto, sofinancerji: Podjetniški center Novo mesto 
'° > občine regije ter zainteresirani delodajalci. 

4*5* center »Metelkov dom« Predmet investicije so investicijsko vzdrževalna dela na objektu Metelkov 
Uf sklopu te aktivnosti bodo na objektu izvedena naslednja dela: sanacija vlage, ureditev vseh tlakov v pritličju, 
Cei ev sten na podlagi izvedene sanacije vlage, izvedba vseh novih inštalacij v pritličju, zamenjava oken in vrat na 
cent Cm °'3Jektu. izvedba nove fasade ter nove strehe in ostrešja. Metelkov dom bo z obnovo postal mladinski j r ter nudil prostore za društvene dejavnosti (soba za mladinska društva, Knoblehaijeva dvorana, soba za 

a. če bo izkazan interes tudi Cyber caffe). Investitor: Občina Škocjan. 

55g'^ev galerije likovnih samorastnikov Predmet investicije je v 2. fazah kupiti ustrezne prostore v izmeri 
Pos|'J 23 Potrebe Galerije likovnih samorastnikov. V letu 2005 bo Občina Trebnje odkupila del I. nadstropja 
m3) °V"e stavbe v izmeri 272,7 m2, v letih 2006, 2007 in 2008 pa bo odkupila še preostali del I. nadstropja (286,6 
v$ak , n<-n'm leasingom in tako postala dokončni lastnik I. nadstropja stavbe v letu 2008. V Galeriji bodo poleg 
prj& etT,ega tabora še občasne razstave, umetniške delavnice, literarni večeri, kulturne prireditve, razne podelitve 

anj.... Investitor: Občina Trebnje. 

Preto''^ Vra"oviči Predmet investicije je izgradnja podcentra za ravnanje z odpadki Vranoviči in sicer: 
(stiskVOnie postaJe 23 zbiranje, pretovor in prevoz komunalnih odpadkov na deponijo Leskovec v okviru CERODA 
dtobl e' Paranje, odvoz); asfaltnega platoja za kompostamo (prostor za delno obdelavo kosovnih odpadkov - 
'S-OOo 3 'esa kompostamo) ter odlagališča inertnih odpadkov - I. etapa (razpoložljiv volumen v I. etapi cca. m (2.000 m2), kar zadošča za cca 3 leta). Investitor: Občina Črnomelj, soinvestitor Občina Semič. 

°bčan stareiše občane Kočevje - enota Osilnica Predmet sofinanciranja je izgradnja prve faze doma za starejše 
ter avo V Milnici. Objekt bo zgrajen do III. gradbene faze. V obdobju 2006 in 2007 bo dom dokončan in opremljen, 
0staii §Upa Pnie' z obratovanjem. Celotna investicija je štiriletna (2004-2007). Investitor: Občina Osilnica, 

s°financerji: CGP Novo mesto d.d. in Simp's d.o.o.. 

Uredite^e 'n'ras,ru'i,ure °b Savinji Predmet sofinanciranja je izdelava PGD in PZI dokumentacije za: vodno ev Savinje in Rečice, prostorsko in komunalno ureditev levega brega Savinje, brv čez Savinjo in komunalno 

C 
2 
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opremljanje in urejanje zemljišča na desnem bregu Savinje. Pridobljeni dokumenti bodo osnova za nadaljnje 
aktivnosti pri izboljšanju poplavne varnosti in razvoju turizma v Laškem. Investitor: Občina Laško. 

Štipendijska shema Savinjske regije Predmet programa je izvajanje štipendiranja v Savinjski regiji. Projekt bo 
omogočil podeljevanje štipendij deficitarnim profilom, ki so specifični za regijo, izobraževanje in usposabljanje »po 
meri«, v večji meri zadovoljene potrebe delodajalcev po kadrih, večjo povezanost izobraževalnih institucij in potreb 
delodajalcev ter namensko in učinkovito uporaba združenih štipendijskih sredstev v regiji. Projekt bo zagotovil vsaj 
60 štipendij. Nosilec in sofinancer: Regionalna razvojna agencija Celje. 

Razvoj turistične infrastrukture v občini Bloke Predmet projekta je sofinanciranje managementa turistične 
destinacije občine Bloke, izdelava idejne zasnove urbanistično arhitekturne delavnice Volčje, rekonstrukcija dela 
ceste Volčje, oprema za IC in multivizijo. Povpraševanje turistov presega možnosti in kvaliteto trenutne turistične 
ponudbe, kije preveč razdrobljena in neorganizirana. Investitor: Občina Bloke. 

Prenova objekta za visokošolsko središče v Postojni Predmet investicije je izvedba gradbeno-obrtniških del ter 
obnove strojnih in elektro instalacij (prenova nadstropja, zamenjava ostrešja, izdelava fasade) objekta za 
visokošolsko središče v Postojni. Zaposlovanje visoko izobraženih kadrov v dejavnostih z visoko,dodano vrednostjo 
je eden od dolgoročnih ciljev pri razvoju gospodarstva, h čemer bo pripomogla tudi vzpostavitev regijskega 
visokošolskega izobraževalnega središča. Investitor: Občina Postojna. 

Štipendijska shema za Notranjsko-kraško regijo Predmet programa je sofinanciranje štipendijske sheme 
Notranjsko-kraške regije. Namen predlagane štipendijske sheme je vzpostavitev finančne sheme, katere sredstva 
bodo namenjena dodeljevanju novih kadrovskih štipendij predvsem deficitarnim poklicem. Načrtuje se 12 
podeljenih štipendij v letu 2005, 17 v letu 2006 ter 22 v letu 2007. Nosilec RRA Notranjsko-kraške regije, 
sofinancerji: Občina Bloke, Cerknica, Loška dolina, Pivka, Postojna, RRA Notranjsko-kraške regije, izbrana 
podjetja v regiji. 

Medregionalni sklad za razvoj inovativnih tehnoloških idej, 1. faza Predmet projekta je priprava modela 
vzpostavitve sklada za razvoj inovativnih tehnoloških idej ter vzorčno izvajanje svetovanj potencialnim 
podjetnikom. Cilj projekta je omogočiti študentom, brezposelnim in drugim potencialnim podjetnikom razvoj 2 
inovativnih tehnoloških idej in hitrejši prenos teh idej v prakso. Nosilec: RRA Notranjsko-kraške regije. g 
sofinancerji: občine Notranjsko-kraške regije, Obalno-kraške in Goriške regije. 

Obrtno industrijska cona Benedikt Namen investicije je reševanja pomanjkanje stavbnih zemljišč za obrt in 
industrijo v občini Benedikt. Z izvedbo projekta se bo razširila obstoječa obrtno - industrijske cona. Projekt bo imel g 
dve fazi, in sicer odkup predvidenih parcel v površini 1,25 ha in komunalno urejanje cone. Investitor: Občina </> 
Benedikt. 

Poslovno obrtna cona Cerkvenjak Gre za dvoletni projekt, katerega prva faza je odkup zemljišč, druga faza pa 
komunalno opremljanje površin cone in njihova navezava na cestno infrastrukturo. Investitor: Občina Cerkvenjak. 

Poslovna cona Bistrica, 2. faza Osnovni namen investicije je zagotovitev prostih komunalno urejenih poslovnih 
površin za nadaljnji gospodarski razvoj občine Slovenska Bistrica in s tem posredno razvoj širše regije. 2. feza 

predstavlja nadaljevanje projekta »Podjetniška cona Bistrica« PU 2111, št. NRP 2111-04-1403. Predme' 
sofinanciranja 2. faze je izgradnjajužne obvozne ceste. Investitor: Občina Slovenska Bistrica. 

Obrtna cona v Slovenji vasi, 1. faza Gre za projekt, pri katerem namerava nosilka projekta občina Hajdina z 
izgradnjo trafo postaje omogočiti boljše pogoje za delovanje podjetij znotraj obrtne cone in s tem tudi privabiti nova 
podjetja k vključitvi in s tem zagotoviti nova delovna mesta. Investitor: Občina Hajdina. 

Regijski park Pohorje Namen projekta je zavarovati potrebno naravno in kulturno dediščino, naravno ravnovesje 
in značilno kulturno krajino, vendar ob zagotovljenih pogojih razvoja in življenja prebivalstva ter obiskovanja in 
uživanja vrednot vsem obiskovalcem, v skladu z aktom o zavarovanju regijskega parka. Z ustanovitvijo regijskega 
parka se bo ustanovila tudi uprava parka, ki bo prevzela upravljanje regijskega parka. Nosilec in sofinancer: Občina 
Ruše. 

Ureditev sladkogorskega potoka, 2. faza Ožji del naselja Sladki Vrh leži'na poplavnem območju reke Mure m 
Sladkogorskega potoka. Namen projekta je ureditev Sladkogorskega potoka, ki priteče v naselje Sladki Vrh s cilje,n 

preprečitve poplavljanja in s tem nastajanja škode. Investitor: Občina Šentilj. 

Regijsko višje in visokošolsko središče Ptuj Namen projekta je ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti višje m 
visokošolskega središča, vključno z opremo prostorov in pripravo podlag za razvoj študijskih programov. Investitor- 
Mestna občina Ptuj. 

Središče za trajnostni razvoj Podravja STRP-nost Gre za projekt vzpostavitve institucionalnega poslovnega 
okolja in učinkovite infrastrukture za spodbujanje inovativnosti, kreativnosti in konkurenčnosti podravskega 
gospodarstva in socialnega življenja ter zagotavljati sinergijo razpršenih resursov "pod eno streho". Nosilec- 
Mariborska razvojna agencija., 
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Štipendijska shema Goriške regije Predmet programa je vzpostavitev štipendijske sheme, s katero se želi 
Pomagati malim in srednje velikim podjetje v regiji pri pridobivanju ustreznih kadrov, mlade usmeriti v pridobivanje 
deficitarne izobrazbe in znanj ter mladim iz regije nuditi zaposlitev v regiji in s tem zmanjšati beg možganov iz 
regije. Nosilec: Sevemoprimorska MRRA, sofinancerji: 12 občin Goriške regije, podjetja. 

Visokošolsko in raziskovalno središče Nova Gorica Namen projekta je vzpostavitev delovanja Visokošolsko in 
raziskovalnega središča Nova Gorica. Predmet sofinanciranja je izdelava in sprejem statuta, poslovnika, 
zaposlovanje kadrovskega jedra, priprava strateških dokumentov, nakup opreme ter izvajanje visokošolskih 
Programov. Namen projekta je vzpostavitev delovanja visokošolskega središča, oblikovanje programov, ki bodo 
«no zanimivi, uvajanje novih načinov študija, kot kombinacija predavanj na lokaciji in daljinskega izobraževanja 
'Pd. Nosilec: Sevemoprimorska MRRA, sofinancerji: občine Goriške regije. 

Obrtna cona Polena Predmet sofinanciranja je izgradnja ceste do obrtne cone. Cilj investicije je zagotavljanje 
Prostorskih in infrastrukturnih pogojev za ohranjanje in krepitev podjetništva in obrti, odpiranje novih delovnih 
mest, podpora ustvarjanju proizvodov z višjo dodano vrednostjo, trajnostni razvoj občine in-širše regije ter oživitev 
trenutno zapuščenega območja. Investitor: Občina Mežica. 

Komunalna infrastruktura POC Gortina-Muta Predmet investicije je komunalna ureditev obrtno poslovne cone. 
C'ij investicije je zagotavljanje prostorskih in infrastrukturnih pogojev za ohranjanje in krepitev podjetništva in 
obrti, odpiranje novih delovnih mest, podpora ustvaijanju proizvodov z višjo dodano vrednostjo, trajnostni razvoj 
občine in širše regije ter oživitev trenutno zapuščenega območja. Investitor: Občina Muta. 

Osrednja naravna in kulturna znamenitost Uršlja gora Predmet projekta je ureditev pohodnih poti, kolesarske 
steze, počivališč, ureditev prireditvene ploščadi, postavitev klopi ter priprava promocijskih materialov. Namen 
Projekta je ohraniti kulturno dediščino na območju Uršlje gore, vzpostaviti ustrezno turistično infrastrukturo za 
ra2v°j pohodništva in kolesarstva, povečati zanimanje obiskovalcev in uspešneje tržiti turistične produkte v regiji. 
Nosilec: Regionalna razvojna agencija Koroška, sofinancetji: Občina Črna Koroškem, Občina Prevalje, Občina 

avne na Koroškem, Mestna občina Slovenj Gradec. 

Koroško kulturno poletje Predmet projekta je vzpostavitev prostorskih pogojev za izvajanje prireditev (primerna ^ 
ureditev prostorov, oder, stoli, luči, ozvočenje, ipd), vzpostavitev sistema informiranja prebivalcev regije (plakati, ^ 

ženke, ipd) ter izvedba programa Koroško kulturno poletje. Na ta način naj bi se doseglo večje regijsko 
^delovanje ni področju kulture in tako dvignil nivo kulturnih prireditev, kar bi povečalo zanimanje za obisk 
^turnih prireditev. Nosilec: Regionalna razvojna agencija Koroška, sofinancerji: Mestna občina Slovenj Gradec, 

očina Ravne na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Radlje ob Dravi, Občina Prevalje ter sponzorji (fizične in 
Pravne osebe). I 
Št* 'pendijska shema za Koroško Predmet programa je vzpostavitev trajnega - regionalnega sistćma štipendiranja 

adih za razvojno perspektivne poklice in za deficitarne poklice in tako doseči vpliv na odpravljanje strukturnega 
r^skJadja na trgu dela, zmanjšati odliv mladih diplomantov iz regije ter dvigniti izobrazbeno strukturo regije. 

ačrtuje se 25 podeljenih štipendij v letu 2005 ter 45 v letu 2006, v letu 2005 naj bi bilo v shemo vključenih 10 
Podjetij ter v letu 2006 15 podjetij. Nosilec: Regionalna razvojna agencija Koroška, sofinancerji: občine Koroške 

S'je ter podjetja po izvedenem razpisu. 

^0večanje inovativne konkurenčnosti Koroške Predmet sofinanciranja so aktivnosti ugotovitve trendov na 
opskem in svetovnem trgu za ključne industrije na Koroškem, mrežnega povezovanja, priprava raziskovalnih in 
v°jnih vsebin za podporo inovacijskemu razvoju regije ter promocija projekta. Nosilec: Regionalna razvojna 

cija Koroška, sofinancerji: Regionalna razvojna agencija Koroška, A.L.P. Peca d.o.o., podjetja v regiji. 

^Podbujanje tujih investicij v Pomurju Spodbujanje tujih investicij v Pomurju spada med pomembne razvojne 
Smeritve regije. Projekt je bil leta 2004 načrtovan kot enoletni. Na osnovi uspešne realizacije v letu 2004 se 

Prom3ga- nadaUevanje v letu 2005. Predvidena aktivnosti so: predstavitev na treh mednarodnih sejmih, . mocijske aktivnosti TNI v regiji, predstavitve na investicijskih seminarjih in konferencah, komuniciranje s 
finimi investitorji, oglaševanje v specializiranih revijah. Nosilec: Regionalna razvojna agencija Mura, 
Ularicer: Mestna občina Murska Sobota. 

in^S'0vria cona Vrbina Projekt bil kot nakup zemljišč načrtovan in realiziran že v letu 2004. Do leta 2006 namerava 

20oT't0r S Pomo^j° sredstev sofinanciranja postati lastnik celotnega območja v skupni izmeri 27 ha (6,5 ha v letu 
^ 13,i ha v letu 2006), z namenom zagotoviti prostorske pogoje za razvoj podjetništva, razvijati perspektivne 

v"osti, zmanjšati brezposelnost v regiji. Investitor: Občina Krško. 

Š0,Savska štipendijska shema Predmet programa je izvajanje štipendiranja v Posavski regiji, z namenom vračanja 
kadrov po končanem študiju nazaj v regijo in dvigom izobrazbene strukture prebivalcev v regiji. Projekt se 

'etu i e 'z 'eta 2003 in 2004, podeljenih je bilo 27 štipendij v šolskem letu 2003/2004 in 35 štipendij v šolskem 
0..-004/2005. Nosilec: Regionalna razvojna agencija Posavje, sofinancerji: Regionalna razvojna agencija Posavje, 

lna Krško, Občina Brežice in Občina Sevnica. 

o 
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IC Neverke Projekt je bil načrtovan že v letu 2003. V letu 2004 je bila realizacija skladna s planom, v letu 2005 je 
investitor nameraval projekt zaključiti z lastnimi sredstvi. Projekt se spreminja v skladu z novelacijo II 
investicijskega programa (januar 2005). V letu 2003 in 2004 je investitor komunalno uredil 24.430 m2 površin v 
coni, v letu 2005 namerava komunalno opremiti 7.500 m2 zemljišč, skupaj do zaključka projekta pa 74.200 m2. 
Investitor: Občina Pivka. 

Umetno bogatenje podtalnice za VZ v Mihovcih Projekt je bil v letu 2004 načrtovan kot enoletni. Tako je bila v 
letu 2004 v skladu s planom realizirana I. faza (Občina je svoj del poravnala v letu 2004 v znesku 15.150.205,30 
SIT, v znesku 15.150,250,30 pa v januarju 2005). Projekt se spreminja tako, da se bo skladno z investicijskim 
programom izvajala II. Faza, od leta 2005 do leta 2010. V letu 2005 bo sofinanciran s sredstvi PP1136, naslednja 
leta pa samo z viri občine. Aktivnosti II. faze so: izkop stare struge Pesnice, linija 5 novih vodnjakov s 
pripadajočimi črpalnimi in napajalnimi ter povratnimi cevovodi, elektrika in avtomatizacija. Namen II. faze je 
zagotovitev zadostne količine pitne vode za oskrbo okrog 20.000 prebivalcev in povečanje kapacitete vodnega vira 
iz 65 l/s na 100 l/s. Investito.r: Občina Ormož. 

Pripravljalna dela za regijsko odlagališče odpadkov Koroške Predmet sofinanciranjaje nakup zemljišč za 
regijsko odlagališče po veljavnih standardih in predpisih iz področja ravnanja z odpadki, ki bo reševalo 
problematiko v Koroški regiji za vsaj 30 letno obdobje ter zmanjšanje emisije toplo-grednih plinov. Nosilec: Občina 
Prevalje, sofinancerji: občine Koroške regije 

Izbrani projekti za sofinanciranje osnovne komunalne infrastrukture na območjih, kjer živi romska etnična skupnost: 

- Projekt: Odkup zemljišč za potrebe legalizacije romskega naselja Kerinov grm 
Cilj projekta: Odkup zemljišč v skupni izmeri 39.692 mJ za potrebe legalizacije romskega naselja Kerinov grm, kjer 
trenutno živi približno 30 družin s 168 prebivalci. Z legalizacijo področja bodo dani osnovni pogoji za celovito 
reševanje komunalne opremljenosti romskega naselja Kerinov grm. 

- Projekt: Odkup zemljišč za ureditev in zaokrožitev romskega naselja Hudeje - 1. faza 
Cilj projekta: Odkup zemljišč v skupni izmeri 64.765 m2 za potrebe ureditve romskega naselja Hudeje, kjer trenutno 
živi 245 prebivalcev. Z legalizacijo področja bodo dani osnovni pogoji za celovito reševanje komunalne ^ 
opremljenosti romskega naselja Hudeje. g 

a - Projekt: Vodooskrba v občini Rogašovci - vodovodi v romska naselja ' ^ 
Cilj projekta: Zagotovitev vodnih virov za romska naselja -ureditev vodovodnega omrežja v skupni dolžini 12.000 £ 
m. 2 1 o- </) 
- Projekt: Izgradnja vodovoda Kuzma - Dolič - Gornji Slaveči - MatjaSevci 
Cilj projekta: Izgradnja primarnega in sekundarnega vodovoda v romsko naselje Gornji Slaveči v skupni dolžini 
2.600m, vodovod v romsko naselje Dolič v skupni dolžini 1.700m in vodovod v romsko gospodinjstvo Horvat v 
skupni dolžini l.200m. 

Cilj sofinanciranja projektov vrtin za termalne in termomineralne vodne vire je aktiviranje potencialnih termalnih 
virov na razvojno omejevanih območjih v gospodarske namene (ogrevanje, pridelovanje zelenjave, vzgoja rib in 
rakov, termalno-zdraviliški centri, ipd). Odkritje novih termalnih virov bi pripomoglo k dvigu gospodarske 
aktivnosti na razvojno omejevanih območjih, omogočilo naj bi prestrukturiranje v tradicionalno delovno intenzivnih 
gospodarskih panogah na teh območjih ter k dvigu dodane vrednosti na zaposlenega. 

06011506 - EU razvojne spodbude    

Opis podprograma 

V podprogram EU razvojne spodbude spadajo naslednji instrumenti: 

PHARE: ki ga na podlagi posebne pogodbe med SVLR in ARR izvaja ARR ter opravlja programske, pospeševalne, 
nadzorne, ocenjevalne in koordinativne naloge tako v programih čezmejnega sodelovanja kot v programih 
nacionalnih programov Ekonomske in socialne kohezije. Pripravlja razpise in sodeluje pri izboru izvajalcev, vodi 
delo upravnih in nadzornih odborov. 

INTERREG III: S polnopravnim Članstvom v EU je R Slovenija postala upravičena do koriščenja sredstev pobude 
Skupnosti INTERREG III. Pobuda Skupnosti INTERREG se deli na: 
- Čezmejno sodelovanje - INTERREG III A 
- Trans-nacionalno sodelovanje - INTERREG III B 
- Med-regionalno sodelovanje - INTERREG III C 
- Horizontalna programa - ESPON in INTERACT 

V naslednjem programskem obdobju 2007-2013 se predvideva večja vloga teritorialne kohezije v evropsk' 
strukturni politiki, saj osnutek nove splošne uredbe predvideva oblikovanje novega Cilja 3 - Teritorialno 
sodelovanje. 
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Zukonske in druge pravne podlage 

PHARE 

Zakonsko in plansko osnovo za izvajanje Phare CBC in ESK programov predstavljajo naslednji dokumenti: 
* Finančni memorandum SI 0211, Phare CBC Slovenija-Avstrija 2002 
■ Finančni memorandum SI 0307, Phare CBC Slovenija-Avstrija 2003 
" Finančni memorandum SI 0212, Phare CBC Slovenija-Madžarska 2002 
* Finančni memorandum SI 0308, Phare CBC Slovenija-Madžarska 2003 
" Finančni memorandum SI 0210, Phare CBC Slovenija-Italija 2002 
" Finančni memorandum SI 0306, Phare CBC Slovenija-Italija 2003 
* Finančni memorandum SI 0106, Phare ESK 2001 - nacionalni program 
" Finančni memorandum SI 0201 - SI 0207, ESK 2002 - nacionalni program 
" Finančni memorandum SI 2003/004-938-22, ESK 2003 - priprava projektov ob Hrvaški meji 
* Finančni memorandum SI 2003/004-938-18, ESK 2003 - Razvoj in upravljanje poslovnih con 

Zakonsko in plansko osnovo za izvajanje programov pobude Skupnosti INTERREG III predstavljajo naslednji 
dokumenti: 
" Sklep Vlade št. 915-13/201-6 z dne 3. aprila 2003 o odločitvi Slovenije, da sodeluje v vseh delih in programih 

pobude Skupnosti INTERREG III, o imenovanju pristojnih organov za pripravo strateških in izvedbenih podlag 
in o imenovanju medresorske in meddržavne delovne skupine za pripravo dokumentov v okviru vsakega 
posameznega programa; 
Sklep Vlade št. 916-04/2002-3 z dne 25. 09. 2003 o izhodiščih za vsebinsko pripravo strateških in izvedbenih 
dokumentov za vsak posamezni program in o imenovanju pristojnih organov za vodenje programov pobude 
Skupnosti INTERREG III: 

* Sklep Vlade št. 916-04/2002-4 z dne 6. maja 2004 o potrditvi programov pobude Skupnosti v okviru dela 
INTERREG IIIA, o pooblastitvi ARR, da podpiše Sporazume o sodelovanju z vsemi državami partnericami in o 
potrditvi sestave Nacionalnega odbora INTERREG III ter nadzornih in upravnih odborov v okviru posameznega 
programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA, ^ 
Pogodba o financiranju postavitve sistema in izvajanju pobude Skupnosti INTERREG št. 102209-39/04 z dne 
23.06.2004 med ARR in SVLR, | 
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, Št. 
30/2004, 48/2004, 87/2004), 
Sklep Vlade št. 400-26/2002-19 z dne 03.06.2004 o odprtju evidenčnih projektov na ravni ukrepov programov 
pobude Skupnosti INTERREG IIIA, 05 
Sporočilo Komisije državam članicam, z dne 2. septembra 2004 o smernicah za pobudo Skupnosti o čez- 
evropskem sodelovanju za spodbujanje skladnega in uravnoteženega razvoja evropskega ozemlja, 
Odločba Komisije št. K(2004) 4131 z dne 18. oktobra 2004 o odobritvi »Sosedskega programa Slovenija- 
Madžarska-Hrvaška 2004-2006«, ki izpolnjuje zahteve za program pobud Skupnosti INTERREG IIIA med 
Republiko Slovenijo, Republiko Madžarsko in Republiko Hrvaško; 
Programsko dopolnilo k Sosedskemu programu Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006 odobreno na 
nadzornem odboru dne 5. novembra 2004; 
Odločba Komisije št. K(2004) 4154 z dne 19.10.2004 o spremembi Odločbe K(2001)2043 z dne 06.08.2001 o 
odobritvi programa »Avstrija-Slovenija« v okviru pobude Skupnosti INTERREG III med Republiko Avstrijo in 
Republiko Slovenijo; 
Programsko dopolnilo k Programu pobude Skupnosti Slovenija-Avstrija 2000-2006 odobreno na nadzornem 
odboru po sprejeti Odločbi Komisije o odobritvi programa po pisni proceduri z dne 29.11.2004; 
Odločba Komisije št. K(2004) 4157 z dne 19.10.2004 o spremembi Odločbe K(2001)3614 z dne 27.12.2001 o 
odobritvi programa Italija-Slovenija v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG III med R Italijo in R 
Slovenijo; 
Programsko dopolnilo k Programu pobude Skupnosti Slovenija-Italija 2000-2006 odobreno na nadzornem 
odboru po pisni proceduri z dne 14.12.2004; 
Odločba Komisije C(2004)5555 z dne 22.12.2004 o spremembi Odločbe K(2001)4773 z dne 31. decembra 2001 
o odobritvi programa »INTERREG IIIC Vzhod« v okviru pobude Skupnosti program INTERREG III med 
Avstrijo, Nemčijo, Grčijo in Italijo; 
Odločba Komisije C(2004)5802 z dne 28.12.2004 o spremembi Odločbe K(2002)4612 z dne 16.12.2002 o 
odobritvi programa »INTERACT« v skladu s točko 53 smernic INTERREG III, med vsemi državami članicami. 

Soročni Cj/jj p0(ipr0grama jn kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V okviru instrumentov socialne ekonomske kohezije prispevati k odpravi razvojnih ovir povezanih z obstojem 
in izkoristiti potenciale in sinergijske učinke čezmejnega sodelovanja, kar bo dvignilo nivo kvalitete 

življenja v obmejnih statističnih regijah 
Vzpostaviti instrumente za izvajanje projektov ekonomske in socialne kohezije (donacijske sheme...). 
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- Ekonomska kohezija: uravnotežen gospodarski razvoj na obeh straneh meje. V skladu s tem je glavna prioriteta 
programa pospeševanje gospodarskega sodelovanja. V tem kontekstu je potrebno razvojne priložnosti iskati v 
vseh obstoječih gospodarskih sektotjih vključno s kmetijstvom, gozdarstvom in turizmom. Čezmejno 
sodelovanje je potrebno razumeti kot pripomoček za izboljšanje, razvoj in specializacijo lastnih virov v povezavi 
s komplementarnimi storitvami in potrebami na drugi strani meje 

- Človeški viri in regionalno sodelovanje: Med regijami znotraj EU obstajajo velike razlike glede življenjskega 
standarda in stopnje gospodarskega razvoja. Razvoj čezmejnih perspektiv in orodij na področju trga dela 
vključuje tudi protiutež visoki stopnji brezposelnosti obmejne regije in pomaga dosegati gospodarsko in socialno 
povezanost med avstrijskimi, italijanskimi, madžarskimi, hrvaškimi in slovenskimi obmejnimi regijami. V 
obdobju 2004-2006 je potrebno spodbuditi predvsem sodelovanje med institucijami, ki se pojavljajo na trgu dela 
(zavodi za zaposlovanje, skladi za razvoj človeških virov itd.). Pri sodelovanju na socialnem področju pa je 
potrebno upoštevati tudi kakovost partnerstva, dobro sosedstvo in čezmejne delovne strukture 

- Trajnosti in prostorski razvoj: izboljšanje okolja in čezmejnega prometnega sistema, varstvo naravnih virov, 
izboljšanje sodelovanja na področju prostorskega razvoja 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kratkoročni cilji podprograma 
- Izvedba Phare CBC projektov v skladu s predpisi in planiranimi učinki 
- Izvedba Phare ESC projektov v skladu s predpisi in planiranimi učinki 
- Ohraniti absorpcijo Phare sredstev 
- Nadaljevati z vzpostavitvijo trajnostnih povezav med čezmejnimi partnerji 
- Zagotoviti absorpcijo sredstev v okviru programov INTERREG 

Indikatorji izvedbe aktivnosti: 
- organizirani in vodeni Phare med-sektorski sestanki - pregled stanja na projektih, koordinacija in dogovor o 

bodočih aktivnostih/ukrepih - 4x, 
- priprava 1 SMSC poročila (Sektorskih poročil za Pododbor) za področje Ekonomske in socialne kohezije, 
- podpisane vse pogodbe z izbranimi prijavitelji za vse programe PHARE ESK in CBC iz leta 2003 
- organiziran vsaj en skupni nadzorni odbor za potrjevanje letnih poročil o izvajanju programov v okviru vsakega 

posameznega programa INTERREG IIIA ter sodelovanje vsaj na enem skupnem nadzornem odboru v okviru 
► programov INTERREG III C in INTERACT 

- organiziran vsaj en skupni upravni odbor za potijevanje projektov, ki bodo sofinancirani iz programov 
INTERREG, v okviru vsakega posameznega programa INTERREG IIIA ter sodelovanje vsaj na enem skupnem 
nadzornem/upravnem odboru v okviru programov INTERREG IIIC in INTERACT 

Letni rezultati: 
- kvalitetno izvedeni projekti oziroma posamezni sklopi projektov, visoka absorpcija sredstev 
- pridobljeno znanje uslužbencev v regionalnih in nacionalnih institucijah v luči strukturnih skladov in pobude 

Skupnosti INTERREG 
- izvedeni razpisi za vse programe 
- pogodbeno vezanih 50 % sredstev triletnih alokacij programov INTERREG 

1149 - Lastna udeležba - EU projekti 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

Izhodišče predstavljajo vsi Finančni memorandumi, ki so navedeni v posameznih proračunskih postavkah - Pb&e 

donacije. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na proračunski postavki so vključeni projekti, ki izhajajo iz posameznih finančnih memorandumov, navedenih v 

posameznih proračunskih postavkah - Phare donacije. Sredstva porabljena v okviru Lastne udeležbe sledijo tej 
dinamiki in tem indikatorjem. Poleg sredstev za proračun v letu 2005 - na tej postavki je 400.000.000 SIT, bodo na 
to postavko prenesena tudi sredstva iz leta 2004, ki v letu 2004 niso bila porabljena. V leto 2005 se iz leta 200 
prenese tako velik znesek predvsem zaradi razloga podaljšanja Mednarodnega sporazuma z Evropsko Komisij0 

program Ekonomske in socialne kohezije 2001, ki pomeni izvajanje projektov še celotno prvo polovico leta 2005, v 
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tem obdobju pa se bodo izplačala praktično vsa sredstva za projekt (659.000.000 SIT), ki bi se sicer izplačala v letu 
2004. 

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

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vsi projekti, ki so sofinancirani (slovenski del) tudi iz te proračunske postavke so obrazloženi pri osnovnih 
proračunskih postavkah. 

7o?2 - PHARE CBC - SLO/AVS 2003 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glede na dogovor, da bo Phare projekt 2003 Biodiverziteta izvajalo MOP in ne ARR, sredstva na tej proračunski 
postavki za ta projekt niso potrebna. Sredstva, ki so planirana na tej postavki, so tako namenjena le Skladu za male 
Projekte, katerega namen je podpirati prekomejne projekte med neprofitnimi organizacijami. 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

 Naslov projekta Dodeljeno ("MEUR1 Angažirano CMEUR")* Izplačano CMEUFO* 

SI.2003/004-939-01 (j.14 0.14 0.079 
Tehnična pomoč pri 
vodenju projekta , 
Čezmejno ohranjanje 
biotske raznovrstnosti 
in trajnostni razvoj 

Ob 

C 

C/D 

SI.2003/004-939-01 1.86 0.00 0.00 <n 
Čezmejno ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in 
trajnostni razvoj 

SI.2003/004-939-02.01 0.03 0.00 0.00 S 
Sekretariat za SMP 

Sl.2003/004-939-02.02 0.47 0.00 0.00 
Sklad za male projekte 

Skupaj 2.50 0.00 0.00 

* Presečni datum 28.2.2005 
et"l cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sklad za ma[e projekte je namenjen manjšim projektom (Phare sofinanciranje je maksimalno 50.000 ), ki 
P°vezujejo ljudi na obeh straneh meje. Izvaja se v obliki donacijske sheme. Indikatorji izvedbe aktivnosti: 

Pripravljena razpisna dokumentacija za Sklad za male projekte za izbor tehnične pomoči, 
Objavljen in izpeljan razpis za tehnično pomoč, 
Pripravljena razpisna dokumentacija za donacijsko shemo, 
'zvedba razpisa donacijske sheme, podpis pogodb z izbranimi prijavitelji in izplačilo predujma, 
Koordiniranje MOP pri izvedi razpisa in projekta. 

"Možitev projektov v okviru proračunske postavke 

j^°zi razpis - donacijsko shemo se bo izbralo med 20 in 30 projektov, ki pospešujejo čezmejno sodelovanje, 
funikacijo in lajšajo bariere, kijih še vedno predstavlja meja med obema državama. 

- PHARE CFCU - CBC SLO/IT A 2003 

"Možitev dejavnosti v okviru proračunske postavke y 

Proračunski postavki so zbrana sredstva donacije Finančnega memoranduma za čezmejno sodelovanje z Italijo 
et° 2003. Finančna sredstva so razdeljena na del, ki se nanaša na izgradnjo/adaptacijo infrastrukture za 

Q 
no'°Ški razvoj v obmejni regiji ter na del, katerega namen je podpirati čezmejne projekte med neprofitnimi 

rSanizacijami skozi sklad za male projekte. 

'8, 
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Sredstva so namenjena projektoma: Tehnološki poli (izgradnjo/adaptacijo infrastrukture za tehnološki razvoj v 
obmejni regiji) in Skladu za male projekte (podpora čezmejnim projektom med neprofitnimi organizacijami). 

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

Naslov projekta Dodeljeno fMEUR) Aneažirano fMEURI* Izplačano (MEUR)* 

SI2003/004-940-01 2.00 0.0 0.0 
Primorski tehnološki poli 

SI2003/004-940-02.01 0.03 0.0 0.0 
Tehnična pomoč za upravljanje 
sSMP 

S12003/004-940-02.02 0.47 0.0 0.0 
Sklad za male projekte 

Skupaj 2.50 0.0 0.0 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Primorski tehnološki poli 

Projekt ima namen izboljšati konkurenčnost malih in srednjih podjetij v obmejnem prostoru z razvijanjem 
inovacijske mreže. Na ta način bodo izrabljene sinergije med podjetji, investitorji, raziskovalnimi institucijami, 
univerzami, tehnološkimi parki, inkubatorji in raziskovalnimi oddelki velikih podjetij. ARR sodeluje v projektu kot 
koordinator in član nadzornega odbora. Pogodbeni naročnici v projektu sta občini Sežana in Vrtojba-Šempeter. 

Sklad za male projekte 

Sklad za male projekte je namenjen manjšim projektom (Phare sofinanciranje je maksimalno 50.000 ), 1° 
povezujejo ljudi na obeh straneh meje. Izvaja se v obliki donacijske sheme. V letu 2005 se predvidevajo izplačila za 
Sklad za male projekte in za projekt Primorski tehnološki poli. 

<3 
Indikatorji izvedbe aktivnosti: 
- dokončana dela na projektu PTP, 
- pripravljena razpisna dokumentacija za Sklad za male projekte za izbor tehnične pomoči, 
- objavljen in izpeljan razpis za tehnično pomoč, £ 
- pripravljena razpisna dokumentacija za donacijsko shemo, 
- izvedba razpisa donacijske sheme, podpis pogodb z izbranimi prijavitelji in izplačilo predujma. 

ObrazloUtev projektov v okviru proračunske postavke 

Cilj projekta je preurediti in zgraditi dva poslovna objekta in sicer v Vrtojbi in Sežani, neposredno vezanih M 
storitve in obstoječo infrastrukturo mejnih prehodov. Poslovna objekta bosta namenjena laboratorijem, učilnicam m 
proizvodnji za potrebe podjetij in storitev v Primorskem tehnološkem parku v Vrtojbi in Poslovno inovacijskem 
centru v Sežani. Novo pridobljeni poslovni prostori bodo omogočali pospešeni razvoj in podporo podjetjem v pred" 
inkubacijski in inkubacijski dobi in kasneje tudi rastočim podjetja. V sodelovanju z bližnjimi znanstveno 
raziskovalnimi centri in univerzami z obeh strani meje bodo poslovni prostori omogočali hitrejši pretok znanja v 
proizvodnjo, kar bo prispevalo k dvigu konkurenčnosti podjetij in celotne čezmejne regije. 

Sklad za male projekte je namenjen spodbuditi trajnejše povezave med lokalnimi in regionalnimi dejavniki v 
specifičnem obmejnem območju z Italijo, jim nuditi podporo pri razvijanju sposobnosti za snovanje in izvedbo 
skupnih projektov. 

tO 

7060 - PHARE CFCU - CBC SLO/MAD 2003 

ObrazloUtev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V procesu programiranja je bilo dogovorjeno, da bodo sredstva za projekt Maksimiranje potencialov Človeških virov 

v obmejni regiji na proračunski postavki pri MDDSZ, ki je tudi odgovorna institucija za izvedbo pr0Je ^ 
Maksimiranje potencialov človeških virov v obmejni regiji. Finančna sredstva na PP 7060 so zato namenjena 
projektu Sklad za male projekte, katerega namen je podpirati čezmejne projekte med neprofitnimi organizacijami- 

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

Naslov projekta Dodeljeno fMEURI Angažirano (MEUR)* Izplačano (MEUR)* 

SI.2003/004-381-01 1.60 0.00 0.00 
Maksimizacija potencialov 
človeških virov v obmejni regiji 
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SI.2003/004-381-02.01 0.03 
Sekretariat za SSMP 

0.00 0.00 

SI.2003/004-3 81 -02.02 0.37 0.00 0.00 
Skupni sklad za male projekte 

Skupaj 2.00 0.00 0.00 
let i c'0' na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Maksimiranje potencialov človeških virov v obmejni regiji 

Projekt bo izvajalo MDDSZ. ARR sodeluje v projektu kot koordinator in član nadzornega odbora. Projekt se bo 
izvajal preko donacijske sheme. 

Sklad za male projekte 

Sklad za male projekte je namenjen manjšim projektom (Phare sofinanciranje je maksimalno 50.000 ), ki 
P°vezujejo ljudi na obeh straneh meje. Izvaja se v obliki donacijske sheme. Indikatoiji izvedbe aktivnosti: 

pripravljena razpisna dokumentacija za Sklad za male projekte za izbor tehnične pomoči, 
objavljen in izpeljan razpis za tehnično pomoč, 
Pripravljena razpisna dokumentacija za donacijsko shemo, 
izvedba razpisa donacijske sheme in podpis pogodb z izbranimi prijavitelji ter izplačilo predujma, 
koordiniranje MDDSZ pri izvedbi projekta Maksimiranje potencialov človeških virov v obmejni regiji. 

raZioiitev projektov v okviru proračunske postavke 
Skupni cilj projekta "Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji" je boj proti brezposelnosti in 
spodbujanje zaposlovanja z razvojem znanj in spretnosti človeških virov v čezmejni regiji. Prednostna naloga tega 
Projekta je povečati zaposljivost brezposelnih oseb in razviti trajnostno partnerstvo na trgu dela na obeh straneh 

eJe. Cilji bodo doseženi s programi usposabljanja in zaposlovanja za povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb, z 
[^ojem znanja in spretnosti človeških virov v obmejni regiji in z vzpostavitvijo omrežij sodelovanja med akterji na ^ 

Su dela. Skupni rezultat projekta bo shema dotacij, v celoti pripravljena za izvajanje, za podporo pri izvajanju ^ 
,ePa< navedenega v Skupnem programskem dokumentu 2003-2006 Madžarska-Slovenija. Shema dotacij bo £ 
prla projekte sodelovanja, da bi dosegli sinergijo v razvoju človeških virov v obmejni regiji. Doseženi bodo 

• , j nji količinsko opredeljivi rezultati: ponovna vključitev brezposelnih na trg dela; zaposlovanje brezposelnih; 
elava programov za poglabljanje partnerstva, ki naj podprejo lokalne pobude za zaposlovanje (lokalna povezava g 
zaposlovanje); razvoj skupnih sistemov za predvidevanje sprememb; razširitev uporabe informacijske tehnologije o 

ooljšanje sodelovanja med organizacijami, ki zagotavljajo storitve na trgu dela na obeh straneh meje. 
Pi 1 

o za male projekte ima namen spodbuditi trajnejše povezave med lokalnimi in regionalnimi dejavniki v 
itičnem obmejnem območju z Madžarsko, jim nuditi podporo pri razvijanju sposobnosti za snovanje in izvedbo 

Pnih projektov 

^" PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija - nacionalni program za leto 2001 
"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na o ^Proračunski postavki so zbrana sredstva donacije finančnega memoranduma za 2001 - Ekonomska in socialna 
Čitt-i a' finančna sredstva so razdeljena na del, ki se nanaša na gospodarski (vodovodi) in okoljski razvoj (male ltle naprave). 

" m kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

***• Predstavlja Finančni memorandum št. SI-0106 Ekonomska in socialna kohezija za leto 2001, ki je bil 
pr J"san 14.12.2001. Sredstva so namenjena projektu Krepitev Slovenije na lokalni ravni, in sicer Lotu B, ki 

finan* Sradnjo vodovodov in malih čistilnih naprav na področjih s posebnimi razvojnimi problemi. Trajanje nega memoranduma - izvajanje projekta seje podaljšalo do 15.6. 2005, s tem tudi aktivnosti na projektu 

^-^aslavjroiekta Dodeljeno (MEUR1 Angažirano (MELJIO* Izplačano (MEUR1* 
sklop A 
Socialna vključenost 1.92 1.91 1.30 
Sklop B 
lokalna infrastruktura 1.58 1.49 0.07 
SkuPaj 3.50 3.40 1.37 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Krepitev Slovenije na lokalnem nivoju 
t 

Projekt je sestavljen iz dveh lotov - pod-projektov. Lot A je namenjen ukrepom in aktivnostim za razvoj človeških 
virov. Lot B pa je namenjen izboljšanju infrastrukture na občinskem nivoju: čiščenju odpadnih voda in vodo-oskrbi. 
Oba lota se izvajata preko donacijskih shem. V projektu sodelujejo MOPE, MDDSZ in ARR. Slednji dve instituciji 
nastopata tudi kot podpisnici pogodb z uspešnimi prijavitelji v prvi fazi donacijskih shem. Indikatorji izvedbe 
aktivnosti: 
- Dokončanje del na projektu in realizacija vseh izplačil razen zadržanih zneskov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Cilj projekta (sklop BI in B2) je zvišanje privlačnosti regij za razvoj podjetništva prek izboljšanja storitev lokalnih 
skupnosti, predvsem s pomočjo izgradnje čistilnih naprav, kanalizacije in vodovoda. Širši projektni cilj je 
zagotovitev podlage za prenos izkušenj pri upravljanju donacijskih shem v skladu s pravili evropskih strukturnih 
skladov in v skladu s prakso programskega okviija za Državni razvojni program. 

r 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zbrana sredstva donacije finančnega memoranduma za 2002 - Ekonomska in socialna 
kohezija, lđ je bil podpisan 9.7.2002, sredstva pa so usmerjena v krepitev institucij in priprave študij. Namen 
projektov v programu je podpora procesa nadgradnje Državnega razvojnega programa in priprave Enotnega 
programskega dokumenta ter priprave na črpanje sredstev iz Evropskih strukturnih skladov. 

Sredstva so razdeljena na projekte: projekt PPF II (izdelava projektnih študij in analiz za potrebe priprave projektov H 
za strukturne sklade) in na dva projekta v okviru Priprave na izvajanje iniciative skupnosti INTERREG: Revizija 
Skupnega programskega dokumenta in programskega dopolnila za sodelovanje z Avstrijo in Italijo, podpora pn 
pripravi programskega dokumenta in programskega dopolnila za sodelovanje z Madžarsko in Hrvaško. 

O 
Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe g; 

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

Naslov projekta Dodeljeno (MEUR) Angažirano CMEUR)* Izplačano (MEUR)* 

SI.2002/000-600.01 
Pomoč pri pripravi projektov II 
Donacijska shema 1.86 1.86 0.93 
Tehnična pomoč 0.14 0.12 0.06 

51.0209.04 
Razvoj kapacitet za 
izvedbo strukturnih pomoči 0.35 0.35 0.00 

51.0209.05 
Institucionalna krepitev 
ZRSZ kot končnega 
upravičenca ( 0.40 0.40 0.23 

SI.0209.06 Priprava na vzpostavitev struktur upravljanja in izvajanja pobude Skupnosti Interreg III 

51.0209.06.01 
Prilagoditev SPD in PD za sodelovanje 
z Avstrijo in Italijo 0.16 0.14 0.12 

51.0209.06.02 
Podpora pri pripravi Sosedskega programa 
in PD za trilateralo 
Slovenija - Madžarska 
-Hrvaška 0.15 0.15 0.14 

Skupaj 3.06 3.02 1.48 

* presečni datum 28.2.2005 

-»JP 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Projektne študije 2002 (PPF II) 

V okviru projekta bo nudena pomoč pri pripravi projektov, ki bodo kandidirali za sredstva EPD oziroma druga 
sredstva strukturne politike EU. V izvajanju je donacijska shema za ERDF in ESF tipe projektov. 

Aktivnosti v letu 2005: koordiniranje dela, spremljanje in nadziranje na projektih in tudi dela tehnične pomoči. 

Tehnična pomoč za revidiranje programskih dokumentov INTERREG III A 

Projekt je namenjen pomoči pri revidiranju programskih dokumentov JPD Phare/ INTERREG III A med Slovenijo 
•n Italijo in med Slovenijo in Avstrijo. ARR je bila s sklepom Vlade RS imenovana za odgovorno za izvedbo 
nadgradnje omenjenih dokumentov. Vse ključne aktivnosti na projektu so se že odvile v letu 2004. 

V letu 2005 so predvidene aktivnosti, ki bodo financirane iz lastne udeležbe. Iz postavke Phare se pričakuje iz tega 
Projekta v letu 2005 izvedba še nerealiziranih izplačil v višini 4 mio SIT. 

Tehnična pomoč za pripravi programskih dokumentov trilateralnega programa INTERREG III A-CARDS Slovenija, 
Madžarska, Hrvaška 

Projekt je namenjen pomoči pri pripravi programskih dokumentov CIP INTERREG IIIA-CARDS za trilateralni 
Program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško. ARR je bila s sklepom Vlade RS 
"nenovana za organ upravljanja za omenjeni trilateralni program. Vse ključne aktivnosti na projektu so se že odvile 
v letu 2004. 

V letu 2005 so predvidene aktivnosti, ki bodo financirane iz lastne udeležbe. Iz postavke Phare pa iz tega projekta v 
letu 2005 ni več predvidenih izplačil. 

Indikatorji izvedbe aktivnosti: 
izvedba, spremljanje in nadzor nad projekti donacijske sheme, 
finančna realizacija še nerealiziranih izplačil projektov Priprave na Interreg. 

OO (N 
^?3 - PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija 2003 S 
®brazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke ;2 

Na proračunski postavki so zbrana sredstva donacije finančnega memoranduma za 2003 - Ekonomska in socialna E 
°hezija. Finančna sredstva so namenjena za projekt PPF - Priprava na čezmejno sodelovanje ob slovensko hrvaški 

meji. 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišče predstavlja Finančni memorandum Ekonomska in socialna kohezija za leto 2003, ki je bil podpisan dne 
"•09.2003. 
^'-2003/004-938-22 ČS s Hrvaško-pomoč pri pripravi projektov na obmejnem območju s Hrvaško 

■—  Dodeljeno fMEUR) Angažirano fMEURI* Izplačano (MEURr 

Donacijska shema 0.85 0.00 0.00 
Storitvena pogodba 0.15 0.13 0.00 

Skupaj 17.00 0.28 0.12 
C'W "o nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

je v letu 2004 izbral tehnično pomoč, v letu 2005 pa bo pripravil razpisno dokumentacijo za donacijsko shemo 
■zvedel razpis, izbral koristnike sredstev, koordiniral, spremljal in nadziral izvedbo projekta kot tudi delo tehnične 

Pomoči. V letu 2005 so s postavke predvidena izplačila v znesku 186 milijonov SIT. 

indikatorji izvedbe aktivnosti: 
°bjava razpisa in izbor prijaviteljev 
koordinacija pri izvedbi projektov, spremljanje in nadzor nad projekti donacijske sheme in nad delom tehnične 
Pomoči. 

Obra-, {„ti, 
" "-"ev projektov v okviru proračunske postavke 

|ehnična pomoč v sklopu te pogodbe je sestavljena iz dveh delov: 
del: Razvoj projektov: v okviru usposabljanja bodo potencialni prijavitelji za INTERREG IIIA Sosedski program 
^znanjeni z metodami in pogoji za pripravo projektov v okviru Sosedskega programa Slovenija-Madžarska- 
"rvaška 2004-2006. 

'8. 
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2. del: PPF donacijska shema: izvedba donacijske sheme po predpisanih postopkih. GGAPPi; izvajalec bo nudil 
celotno tehnično podporo (administracija, finančno upravljanje, postopek ocenjevanja), izvedba organizacijskih 
nalog (delavnice za potencialne prijavitelje), aktivnosti za javno obveščanje. V okviru te sheme bodo kandidirali 
upravičeni prijavitelji s pripravo projektnih predlogov, ki so vsebinsko vezani na Sosedski program Slovenija- 
Madžarska-Hrvaška 2004-2006. 

7026 - PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija za prekomejno sodelovanje med 
Slo/Avs za leto 2002 

ObrazJotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

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

Naslov projekta Dodeljeno (MEUR1 Angažirano CMEURt* Izplačano CMEURt* 

SI.2002/000-316-01 
Čezmejna regija na 
poti digitalizacije 2.00 ,1.97 1.04 

SI.2002/000-316-02.01 
Tehnična pomoč za 
upravljanje s SMP 0.03 0.03 0.02 

SI.2002/000-316-02.02 
Sklad za male projekte 0.47 0.50** 0.40 

Skupaj 2.50 2.50 1.46 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Čezmejna regija na poti digitalizacije 

Projekt je namenjen povezovanju malih in srednjih podjetij na področju elektronskega poslovanja. Izvaja se preko 
donacijske sheme in je prijavljen na komisijo za državne pomoči in poteka po de-minimis pravilu. V letu 2005 se 
bodo aktivnosti na projektih donacijske sheme končale in celoten projekt se bo končal. V letu 2005 so za ta projekt 
predvidena izplačila v znesku 238 milijonov SIT. 

Sklad za male projekte 

Sklad za male projekte je namenjen manjšim projektom (Phare sofinanciranje je maksimalno 50.000 ). ^ 
povezujejo ljudi na obeh straneh meje. Izvaja se v obliki donacijske sheme. V letu 2005 so za ta projekt predvidena 
izplačila v znesku 120 milijonov SIT. 

Indikatorji izvedbe aktivnosti: 
- vodenje izvedbe projektov, spremljanje in nadzor nad projekti donacijske sheme za oba projekta in za o 

tehnične pomoči. 

ObrazJoiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt želi vzpodbuditi inovativne e-poslovne aplikacije in digitalizirane podporne mehanizme za MSP v obmej^ 
regiji. Projekt je skladen z Državnim razvojnim programom, prioriteto, ki se nanaša na informacijsko družb 
ciljem dviga informacijske infrastrukture do nivoja EU: Projekt se prav tako nanaša na Skupni prog«1115 

dokument 2000 - 2006 Slovenija - Avstrija, prioriteto »Ekonomsko sodelovanje«, ukrep »razvoj gospodari 
razvoj«, s ciljem izboljšanja ekonomskih predpogojev za sodelovanje podjetij, mreženje, tehnološke 
infrastrukturne pomoči. 



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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

fy'odišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

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

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

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

7021 - PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija za prekomejno sodelovanje med 

Slo/Ita za leto 2002 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

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

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

-—Naslov projekta Dodeljeno CMEUR') Angažirano (MEUR1* Izplačano CMEURt* 

SI.2002/000-312-01 
PRIMe(Primorsko podjetništvo) 
Krepitev konkurenčnosti 
malih in srednjih podjetij 
na Primorskem 2.00 2.00 1.38 

SI.2002/000-312-02.01 
Sekretariat za SMP 0.00 0.00 0.00 

SI.2002/000-312-02.02 
Sklad za male projekte 0.50 0.50 0.40 

Skupaj 2.50 2.50 1.78 
cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

PRlM-e 

Pfojekt je namenjen krepitvi sodelovanja med podjetji v obmejnih regijah. Sestavljen je iz tehnične pomoči in 
. 0nacijske sheme. Projekt izvaja PCMG. Aktivnosti: spremljanje projekta, sodelovanje v nadzornem odboru in pri 
'Zvedbi projekta 

Sklad za male projekte 

Sklad za male projekte je namenjen manjšim projektom (Phare sofinanciranje je maksimalno 50.000 ), ki 
povezujejo ljudi na obeh straneh meje. Izvaja se v obliki donacijske sheme. 

|ndikatorji izvedbe aktivnosti: 
vodenje izvedbe, spremljanje in nadzor nad projekti donacijske sheme za sklad za male projekte, 

^ koordiniranje potrebnih aktivnosti za izvedbo in spremljanje izvedbe projekta PRIMe, ki ga izvaja PCMG.4. 

"Molitev projektov v okviru proračunske postavke 

jJ^kt generira pogoje in izboljšanje pogojev kreiranja inovativnih produktov in storitev z večjo dodano vrednostjo 
lovih delovnih mest v urbanih središčih in na podeželju na Primorskem. 

o m 
C 
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7020 - PHARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija za prekomejno sodelovanje med 
SIo/Mad za leto 2002 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zbrana sredstva donacije finančnega memoranduma Slovenija-Madžarska 2002. Proračunska 
postavka je namenjena izvedbi projektov Phare: Izgradnja čistilne naprave na reki Krki in Sklad za male projekte. 
Finančna sredstva so razdeljena na del, ki se nanaša na okolje varstveni razvoj obmejnega območja (izboljšati okolje 
varstvene razmere v čezmejni regiji in v bodočem skupnem naravnem parku Raab-Orseg-Goričko) ter na del, ki se 
nanaša na Sklad za male projekte, katerega namen je podpirati čezmejne projekte med neprofitnimi organizacijami. 

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

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

Naslov projekta Dodeljeno (MEUR1 Angažirano fMEUR')* Izplačano fMEUR)* 

SI.2002/000-308-01 
Skupno upravljanje z 
odpadnimi vodami 
doline reke Krke /Kerke, 
čistilna naprava Šalovci 1.296 1.296 0.331 

S1.2002/000-308-02.01 
Sekretariat za SSMP 0.028 0.028 0.017 

SI.2002/000-308-02.02 
Skupni sklad za 
male projekte 0.676 0.670 0.536 

Skupaj 2.000 1.994 0.884 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izgradnja čistilne naprave v dolini reke Krke 

Projekt je namenjen izgradnji čistilne naprave v občini Šalovci na madžarski meji. Aktivnosti: spremljanje izvajanja ^ 
projekta, koordiniranje aktivnosti, nadzor pri izvedbi projekta. gj 

Sklad za male projekte 

Sklad za male projekte je namenjen manjšim projektom (Phare sofinanciranje je maksimalno 50.000 ), 1° 
povezujejo ljudi na obeh straneh meje. Izvaja se v obliki donacijske sheme. 

Indikatorji izvedbe aktivnosti: 
- Vodenje izvedbe, spremljanje in nadzor nad projekti donacijske sheme Sklada za male projekte, spremljanje in 

nadzor dela sekretariata, 
- dokončanje projekta Krka, vključno s tehničnim prevzemom in realizacijo izplačil, z izjemo zadržanega zneska. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Izboljšani okoljski pogoji v obmejni regiji kot tudi v nekoč Skupnem krajinskem parku Goričko - Orseg - Raab. 

Namen projekta je izboljšanje ravnanja z odpadnimi vodami in kanalizacijski sistem v obmejni regiji, izboljšanje 
kvalitete talne vode v občini Šalovci in sosednjih zaselkih na Madžarskem s pomočjo sistema za čiščenje odpadnih 
voda v skladu z EU zahtevami. 

7012 - PHARE CFCU - SI 0009 CBC SLO/AUS 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena izvedbi projektov Phare. Finančna sredstva so razdeljena na poslovno 
infrastrukturo, tehnično podporo gospodarskim subjektom za prekomejno sodelovanje na področju gospodarskih 
aktivnosti in sklada za male projekte, katerega namen je podpirati prekomejne projekte med neprofitn"111 

organizacijami. 

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

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

Izhodišče predstavlja Finančni memorandum SI 0009, podpisan 22.12.2000 med Slovenijo in Evropsko Komisijo 
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®brazioiitev projektov v okviru proračunske postavke 

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

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

8856 - PHARE CFCU - SNP 2002/1 - ekonomska in socialna kohezija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^'a PP so zbrana sredstva za program Ekonomska in socialna kohezija 2002, drugi del, za projekt PPF II, pripravo 
Projektov za strukturne sklade. 

Na proračunski postavki (tekom leta sta iz PP 7031 zaradi delitve vsebine Finančnega memoranduma na 1. in 2. del 
nastali dve postavki: PP 7031 za prvi del in PP 8856 za vsebine 2. dela Finančnega memoranduma) so zbrana 
Sredstva donacije finančnega memoranduma za 2002 - Ekonomska in socialna kohezija, ki je bil podpisan 9.7.2002, 
Sredstva pa so usmerjena v krepitev institucij in priprave študij, namen projektov v programu je podpora procesa 
nadgradnje Državnega razvojnega programa in priprave Enotnega programskega dokumenta ter priprave na črpanje 
sredstev iz Evropskih strukturnih skladov. 

^r"Zioiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva so razdeljena na projekte: projekt PPF II (izdelava projektnih študij in analiz za potrebe priprave projektov 
23 strukturne sklade) in na dva projekta v okviru Priprave na izvajanje iniciative skupnosti INTERREG: 

^vizija Skupnega programskega dokumenta in programskega dopolnila za sodelovanje z Avstrijo in Italijo, 
Podpora pri pripravi programskega dokumenta in programskega dopolnila za sodelovanje z Madžarsko in Hrvaško. 

1 e m 

610 - Interreg 111 A - Slovenija - Avstrija - EU f 

''"Možitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

proračunski postavki so zbrana sredstva, ki predstavljajo sofinanciranje iz namenskih sredstev EU Programa g 
P°bude Skupnosti INTERREG III A Slovenija-Avstrija 2000-2006. Agencija Republike Slovenije za regionalni 
rfZv°j opravlja naloge nacionalnega organa, posredniškega telesa, skupnega tehničnega sekretariata v sodelovanju s 

uPnim tehničnim sekretariatom na Dunaju ter prvostopenjsko kontrolo. 
,0<tii(a in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

^ojekti v okviru javnih razpisov bodo izbrani v skladu z dogovoijenim programskim dokumentom in v njem 
'"liranimi prioritetami in ukrepi, izpolnjevati pa bodo morali tudi minimalne standarde za dokazovanje 

ezmejnega partnerstva in čezmejnega vpliva na upravičeno območje v sosednji Avstriji. Javni razpisi bodo 
n penjem spodbujanju čezmejnega razvoja na področju gospodarskega sodelovanja (podjetništvo, turizem, razvoj 
Podeželja), človeških virov in regionalnega sodelovanja (trg dela, regionalno sodelovanje, izobraževanje in kultura) 

f—-   

Letnl 

frajnostnega prostorskega razvoja (prostorski razvoj in promet, trajnostni prostorski razvoj in okolje varstveni 
Zv°j. upravljanje okolja in energija). 
cUji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na • ,eJ osnovi bo agencija v letu 2005 izvedla naslednje aktivnosti: 

Program pobude Skupnosti in Programsko dopolnilo: 
Agencija bo usklajevala spremembe Programskega dopolnila z organom upravljanja na Dunaju, v kolikor se bo 
,0 izkazalo za potrebno; 

Javni razpisi: 
sklepanje pogodb o sofinanciranju s končnimi upravičenci, ki so bili izbrani na podlagi prvega javnega razpisa, ki 

. j' bil objavljen julija 2004; 
skrbništvo pogodb - pregled vmesnih poročil o izvajanju projekta: pregled poročila o izvedenih aktivnostih ter 

■nančnega poročila, vključno z vso podporno dokumentacijo v smislu prvostopenjske kontrole po 4. členu 
. Uredbe Komisije št. 438/2001; 

Poprava 2. javnega razpisa in razpisne dokumentacije, potrditev na upravnem odboru INTERREG IIIA 
. . 0venija-Avstrija in objava javnega razpisa; 

,2vedba 2. javnega razpisa: izvajanje in vodenje ocenjevalnega postopka, potrditev izbranih projektov na 
"Pravnem odboru, priprava obvestil o izboru; 

'8. 
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- spremljanje izvajanja programa in pogodb ter poročanje, vključno s sodelovanjem pri pripravi letnega poročila o 
izvajanju programa za Komisijo, 

- posredovanje finančne napovedi za 2005 in zahtevkov za povračilo na plačilni organ na Dunaj, 
- izvajanje podpornih aktivnosti za izvajanje programa v okviru tehnične pomoči. 

Indikatorji izvedbe aktivnosti za leto 2005: 
- objavljeni javni razpisi (1) 
- sklenjene pogodbe o sofinanciranju (20-25) - predvidoma 55 % triletne alokacije programa, 
- pregledana, komentirana in odobrena vmesna poročila v skladu z določili sklenjenih pogodb, 
- izplačila po pogodbah od 10 do 20 % triletne alokacije programa, 
- organiziranje in (so)predsedovanje 2 nadzornim in upravnim odborom INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija, 
- izvedene podporne aktivnosti za izvedbo razpisa v okviru tehnične pomoči programa, 
- pripravljeno in oddano letno poročilo o izvajanju programa za 2004. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru načrta razvojnih programov so odprti naslednji projekti: 

1536-04-EP09 - I3A Slo-Aut 1.1 Ekonomski razvoj 
1. INNOVIN_ čezmejna mreža spin-ofF inkubatorjev 
2. Mreženje Pomurje - rakersburg 
3. Tehnološka os Maribor - Gradec 
4. ROPOL 

1536-04-EP10 - I3A Slo-Aut 1.2 Turizem 
1. Mednarodna destinacija zdravja 
2. Dravska kolpot 
3. HH Štajerske . 
4. Kakteje v Rogaški Slatini 
5. Povežimo nekoč skupni cerkveni prostor 
6. Kultrana - KULtura - TRAdicija - NArava! 
7. Center za usposabljanje kolesarskih vodnikov 
7. Slomškova pot 

1536-04-EP11 - 13 A Slo-Aut 1.3 Razvoj podeželja 
1. Partnerstvo dobrot brez meja 
2. Intenziviranje rabe lesa v Sloveniji in Avstriji 

1536-04-EP112 - I3A Slo-Aut 2.1 Razvoj človeških virov- Trg delovne sile 
1. TE.TR.A.P.A.C.S 
2. Vključitev težje zaposljivih oseb na trg dela 

1536-04-EP113 - I3A Slo-Aut 2.2 Regionalno sodelovanje 
1. Cross-border 
2. Evroregija SV Slovenija 

1536-04-EP114 - 13A Slo-Aut 2.3 Sodelovanje na področju izobraževanja in kulture 
a. REGIO - ART 
b. INDU.PIK 

1536-04-EP116 - I3A Slo-Aut 3.2 Trajnostni prostorski in okoljski razvoj 
1. Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran 

ERA-EKO Regia Alpe-Adria 

1608 - Interreg 111 A - Slovenija - Italija - EU 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zbrana sredstva, ki predstavljajo sofinanciranje iz namenskih sredstev EU Programa 
pobude Skupnosti INTERREG III A Slovenija-ltalija 2000-2006. Agencija Republike Slovenije za regionalni razv°J 
opravlja naloge nacionalnega organa, posredniškega telesa, skupnega tehničnega sekretariata v sodelovanju 
skupnim tehničnim sekretariatom v Trstu ter prvostopenjsko kontrolo. 

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

Projekti v okviru javnih razpisov bodo izbrani v skladu z dogovorjenim programskim dokumentom in v njen1 

definiranimi prioritetami in ukrepi, izpolnjevati pa bodo morali tudi minimalne standarde za dokazovanj« 
čezmejnega partnerstva in čezmejnega vpliva na upravičeno območje v sosednji Italiji. Javni razpisi bodo namenja1 



spodbujanju čezmejnega razvoja na področju trajnostnega razvoja Cezmejnega območja (varstvo, ohranjanje ter 
^voj okolja in prostora) ter gospodarskega sodelovanja (turizem, primarni sektor). 

^etn' c'0i "a nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Na tej osnovi bo agencija v letu 2005 izvedla naslednje aktivnosti: 

Program pobude Skupnosti in Programsko dopolnilo: 
Agencija bo usklajevala spremembe Programskega dopolnila z organom upravljanja v Trstu, v kolikor se bo to 
izkazalo za potrebno; 

javni razpisi: 
sklepanje pogodb o sofinanciranju s končnimi upravičenci, ki so bili izbrani na podlagi prvega javnega razpisa, ki 
je bil objavljen septembra 2004, 
skrbništvo pogodb - pregled vmesnih poročil o izvajanju projekta: pregled poročila o izvedenih aktivnostih ter 
finančnega poročila, vključno z vso podporno dokumentacijo v smislu prvostopenjske kontrole po 4. členu 
Uredbe Komisije št. 438/2001; 
priprava 2. javnega razpisa in razpisne dokumentacije, potrditev na upravnem odboru INTERREG IIIA 
Slovenija-Italija in objava javnega razpisa, 
izvedba 2. javnega razpisa: izvajanje in vodenje ocenjevalnega postopka, potrditev izbranih projektov na 
upravnem odboru in izdaja sklepov o sofinanciranju; 
spremljanje izvajanja programa in pogodb ter poročanje, vključno s sodelovanjem pri pripravi letnega poročila o 
izvajanju programa za Komisijo, 
posredovanje finančne napovedi za 2005 in zahtevkov za povračilo na plačilni organ v Trst, 
izvajanje podpornih aktivnosti za izvajanje programa v okviru tehnične pomoči. 

^dikatorji izvedbe aktivnosti za leto 2005: 
objavljeni javni razpisi (1) 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju (20-25) do 60 % triletne alokacije programa, 
pregledana, komentirana in odobrena vmesna poročila v skladu z določili sklenjenih pogodb, 
izplačila po pogodbah od 10 do 20 % triletne alokacije programa, » 
organiziranje in (so)predsedovanje 2 nadzornim in upravnim odborom INTERREG IIIA Slovenija-Italija. 
Pripravljeno letno poročilo o izvajanju programa za 2004. 

'"Zlotitev projektov v okviru proračunske postavke 

okviru načrta razvojnih programov so odprti naslednji projekti: 

'536-04-EP20 -13A Slo-Ita -1.1- Varstvo, ohranjanje in razvoj okolja in prostora 
Trajnostna prostorska zasnova čezmejnega prostora Slovenija/Italija 

ezmejno sodelovanje in čezmejni načrti upravljanja na naravovarstveno pomembnih območjih v južnih Julijskih 
Alpah 
Določanje skupnih instrumentov in metodologij v namen sestavitve skupne mape prostorskih znanj in izvajanja 
strateške okoljske presoje na čezmejnem območju avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in Republike 
Slovenije 
Skupni informacijski sistem o učinkovitosti ukrepov za izboljšanje okolja 
Kraški okraj 
Okrepitev varstva in razvoja naravnih vrednot na širšem območju Parka Škocjanske jame 
škocjanski zatok - učilnica v naravi za vsakogar 
'001 kal - 1001 zgodba o življenju 
kobilama Lipica - izjemna kulturna krajina 

l536-04-EP2l - 13A Slo-Ita-2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma 
Manjšine in turizem - Turistična animacija in promocija čezmejnega območja 
^abotin park miru Turistična perjanica Goriške 
'urizem brez meja: potovanje med barvami, glasbo in okusi 
sPorTur 
Lokalna turistična ponudba in tematske pot 

Sj6-04-£p22 - I3A Slo-Ita - 2.3 - Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju 
elovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju 

Jytietijstvo manjšin - Analiza in ovrednotenje tipičnih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju 
odne poti se srečajo in zbližajo ""dobro in lepo življenje"" v srcu Evrope 

novativni sistemi za skupno upravljanje v kmetijskem sektorju in skupna uporaba čezmejne mreže za kmetijsko- 
°koljsko monitoriranje 
avje živali in kakovost proizvodov v centrih za gensko razmnoževanje, s pomočjo novih metod in tehnologij 

prav|janja. 

O. t/J 
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1609 - Interreg lil A - Trilaterala SLO-H-CRO - EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zbrana sredstva, ki predstavljajo sofinanciranje iz namenskih sredstev EU Sosedskega 
programa Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj opravlja 
naloge organa upravljanja, posredniškega telesa, skupnega tehničnega sekretariata ter prvostopenjsko kontrolo. 

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

Projekti v okviru javnih razpisov bodo izbrani v skladu z dogovoijenim programskim dokumentom in v njem 
definiranimi prioritetami in ukrepi, izpolnjevati pa bodo morali tudi minimalne standarde za dokazovanje 
čezmejnega partnerstva in čezmejnega vpliva na upravičeno območje v sosednji Madžarski in Hrvaški. Javni razpisi 
bodo namenjeni spodbujanju čezmejnega razvoja na področju ekonomske in socialne kohezije ter razvoja človeških 
virov (skupni gospodarski prostor, skupni razvoj človeških virov, skupni turistični in kulturni prostor) te$ 
trajnostnega razvoja (trajnostna raba naravnih virov in varstvo okolja, varstvo narave in dostopnost). 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na tej osnovi bo agencija v letu 2005 izvedla naslednje aktivnosti: 
- Program pobude Skupnosti in Programsko dopolnilo: 

Agencija bo usklajevala spremembe Programskega dopolnila s programskimi partnerji na Madžarskem in 
Hrvaškem, v kolikor se bo to izkazalo za potrebno (npr. prehod z instrumenta CARDS na PHARE CBC); 

- javni razpisi: 
- izvedba 1. javnega razpisa, ki je bil objavljen decembra 2004: izvajanje in vodenje ocenjevalnega postopka, 

potrditev izbranih projektov na upravnem odboru, sklepanje pogodb o sofinanciranju, 
- skrbništvo pogodb - pregled vmesnih poročil o izvajanju projekta: pregled poročila o izvedenih aktivnostih ter 

finančnega poročila, vključno z vso podporno dokumentacijo v smislu prvostopenjske kontrole po 4. členu 
Uredbe Komisije št. 438/2001; 

- priplava 2. javnega razpisa in razpisne dokumentacije, potrditev na upravnem odboru Sosedskega programa ^ 
Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006 in objava javnega razpisa, 

- izvedba 2. javnega razpisa: nuđenje pomoči potencialnim prijaviteljem ob prijavi, izvajanje in vodenje 2 
ocenjevalnega postopka. 

- spremljanje izvajanja programa in pogodb ter poročanje, vključno s pripravo letnega poročila o izvajanju 
programa za Komisijo, § 

- priprava zahtevkov za povračilo za slovenski del sredstev iz ESRR in posredovanje zahtevkov za povračilo za 
madžarski del sredstev iz ESRR na plačilni organ (MF), 

- izvajanje podpornih aktivnosti za izvajanje programa v okviru tehnične pomoči. 

Indikatorji izvedbe aktivnosti za leto 2005: 
- objavljeni javni razpisi (1) 
- sklenjene pogodbe o sofinanciranju (30-50) do 60 % triletne alokacije programa, 
- pregledana, komentirana in odobrena vmesna poročila v skladu z določili sklenjenih pogodb, 
- izplačila po pogodbah do 2 do 10 % triletne alokacije programa, 
- organiziranje in (so)predsedovanje vsaj 1 nadzornemu in upravnemu odboru Sosedskega programa Slovenija- 

Madžarska-Hrvaška, 
- pripravljeno in oddano letno poročilo o izvajanju programa za 2004. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekti bodo izbrani na osnovi javnega razpisa, ki je enak za partnerje iz Slovenije, Madžarske kot tudi Hrvaške. 

1596 - Tehnična pomoč EPD 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se bodo izvajale aktivnosti, opredeljene v okviru Enotnega programskega 
dokumenta RS 2004-2006 in sicer v delu, opredeljenem v okviru ukrepa 4.1 - tehnična pomoč ESRR. Gre za 
izvajanje aktivnosti organa upravljanja v funkciji končnega upravičenca za 4 sklope aktivnosti in sicer: za 

obveščanje javnosti in promocije aktivnosti sofinanciranih s strani evropskih strukturnih skladov, za izvajanje študij 
in vrednotenja EPD skladno s strategijo vrednotenja, kot jo je pripravil organ upravljanja, za sklop aktivnosti 
namenjen podpori upravljanja kamor sodijo dodatne zaposlitve predvsem za izvajanje kontrol po čl 4 uredbe 438/01 - 
letnega poročanja, vrednotenja in finančnega spremljanja, izvedba Nadzornih odborov, kontrol sistema upravljanja- 
tematskih delavnic in izobraževanj ter v okviru sklopa aktivnosti, ki podpira nadaljnji razvoj in nadgradnjo 
informacijskega sistema za potrebe spremljanja, poročanja in vrednotenja EPD. 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na kalerilt temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izračun predloga pravic porabe je bil narejen na osnovi izhodiščne table Evropske Komisije DG Budget o 
indikativni dodelitvi sredstev za obdobje 2004-2006 in pripadajočega deleža teh sredstev za namen tehnične pomoči 
kot izhaja iz EPD. Plan plačil je narejen na osnovi informacije organa upravljanja končnim upravičencem o 
indikativni razdelitvi odobrenih pravic porabe in na tej podlagi odprtih projektov tehnične pomoči po sklopih 
aktivnosti posameznega končnega upravičenca do vključno leta 2008. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Indikatorji so izvedene promocijske aktivnosti, letna in ad hoc srečanja Nadzornega odbora, izdelana letna in ad hoc 
poročila, izdelane študije in izvedene evalvacije. Indikatorji so opredeljeni v EPD, njihovo spremljanje in poročanje 
o doseženih ciljih na podlagi merljivih indikatorjev je del predpisanega poročanja Evropski komisiji. 

ObrazloZitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za financiranje 4 sklopov aktivnosti in sicer informiranje javnosti o izvajanju programov in 
Projektov EPD ter s tem povezanimi učinki evropske kohezijske politike na Republiko Slovenijo, izvajanje študij 
potrebnih za učinkovitejšo izrabo strukturnih sredstev in vrednotenj, skladno s strategijo vrednotenja, kot jo je 
pripravil organ upravljanja, financiranje podpornih aktivnosti za izvajanje vloge organa upravljanja vključno z 
dodatnimi zaposlenimi, izobraževanjem in izvedbo predpisanih dogodkov, spremljanja in poročanja, ter sklop 
aktivnosti namenjen razvoju in nadgradnji informacijske podpore za spremljanje, poročanje in vrednotenje EPD. 

1588 - Interreg - lastna udeležba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zbrana sredstva lastne udeležbe, ki predstavljajo 25 % obveznega nacionalnega 
sofinanciranja programov pobude Skupnosti INTERREG III A: Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA 
Slovenija-Avstrija 2000-2006, Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 in Sosedski 
Program Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006. Sredstva lastne udeležbe se kot javno sofinanciranje na državni 
favni dodeljujejo skupaj z namenskimi sredstvi EU, ki so zagotovljena na PP 1608, PP 1609 in PP 1610, zato za ta § 
sredstva veljajo enake aktivnosti in indikatorji izvedbe za 2005 kot so opredeljeni pod posameznimi proračunskimi 
Postavkami namenskih sredstev EU, na katere se vežejo. 

izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Enako kot pri PP 1608, PP 1609, PP 1610. 

^e,t" cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Enako kot pri PP 1608, PP 1609, PP 1610 

b'azloZitev projektov v okviru proračunske postavke 

Enako kot pri PP 1608, PP 1609, PP 1610 

1606 - Tehnična pomoč EPD - lastna udeležba 
razlozitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

gladno z določili EPD in uredbo 1260/99 je potrebno vse aktivnosti tehnične pomoči EPD sofinancirati v višini 
, % upravičenih javnih stroškov iz nacionalnih javnih virov. Torej gre komplementarne dejavnosti kot so 

0 razložene pod 1596-Tehnična pomoč EPD 

-^11508 - Posebni ukrepi regionalne politike 

P'* Podprograma 

^ okviru podprograma Posebni ukrepi regionalne politike so zajete tiste regionalne spodbude, ki so namenjene 
, evanju specifičnih problemov prednostnih območij regionalne politike v skladu z določili zakona o spodbujanju 

adnega regionalnega razvoja ter prioritetnih aktivnosti, ki so opredeljena za ta območja v regionalnih razvojnih 
r°§ramih. Eno od prednostnih območij regionalne politike so tudi območja, na katerih živijo pripadniki romske 

''ne skupnosti. 

If teSa podprograma se financira .program razvoja Posočja "Soča 2006" na podlagi zakona o popotresni obnovi v 
osočju. 
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V okviru tega podprograma se financirajo tudi priprave in spremljanje izvajanja državnih dokumentov razvojnega 
načrtovanja, pa tudi sredstva za izvajanje pilotnih projektov ter drugih študij in raziskav s področja regionalnega 
razvoja, ki imajo namen prispevati k nadgradnji regionalne politike. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage za izvedbo podprograma so: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 60/99, 56/03), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v 
Posočju (Uradni Ust RS, št.59/01, 86/04). 

S polnopravnim članstvom v EU je R Slovenija postala upravičena do koriščenja sredstev pobude Skupnosti 
INTERREG III. Zakonsko in plansko osnovo za izvajanje programov pobude Skupnosti INTERREG III 
predstavljajo naslednji dokumenti: V . . 
- Sklep Vlade št. 915-13/201-6 z dne 3. aprila 2003, 
- Sklep Vlade št. 916-04/2002-3 z dne 25. septembra 2003, 
- Sklep Vlade št. 916-04/2002-4 z dne 6. maja 2004, 
- Pogodba o financiranju postavitve sistema in izvajanju pobude Skupnosti INTERREG št. 102209-39/04 z dne 

23.06.2004 med ARR in SVLR, 
- Program pobude Skupnosti INTERREG IIIC 2000-2006 posredovan na Komisijo, vendar ni bil še odobren z 

Odločbo Komisije in pripadajoče Programsko dopolnilo, - Program pobude Skupnosti INTERACT 2000-2006 
posredovan na Komisijo, vendar ni bil še odobren z Odločbo Komisije, in pripadajoče Programsko dopolnilo. 

Za financiranje priprave in spremljanja izvajanja državnih dokumentov razvojnega načrtovanja so zakonske in druge 
pravne podlage: 
- Odlog o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

(Uradni list RS, št. 7/05). 
- Pravilnik o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, št.52/00, 

111/00,44/01). 
- Pravilnik o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 

52/00,44/01). S 
- Uredba o splošnih pogojih delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj, (Uradni list RS, št. 

62/03). 1 
- Javni razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost £ 

Slovenije 2001-2006 v letu 2003 (Uradni list RS, št. 65/2003). 3 
- Javni razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost 

Slovenije 2001-2006 v letu 2004 (Uradni list RS, št. 53/2004). 

Pravna osnova za urejanje položaja romske etnične skupnosti v Republiki Sloveniji je v 65. členu Ustave RS, na 
osnovi katerega je njihova zaščita urejena še v devet (9) področnih zakonih. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji do leta 2006 so naslednji: 
- Zaustaviti trend povečevanja razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med regijami, s 

poudarkom na celostnem razvoju mest, ki so nosilci regionalnega razvoja v povezavi s podeželjem. 
Kvantifikacija cilja: najmanj ohranitev razlike v kupni moči BDP na prebivalca na SKTE-3 ravni na razmerju 
1,7: 1 med najbolj in najmanj razvito regijo. 

- Trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi- 
Kvantifikacija cilja: dvig absolutne ravni kupne moči BDP na prebivalca in zmanjšanje registrirane stopnje 
brezposelnosti v vseh statističnih regijah na SKTE-3 ravni: 

- Ohranjanje vsaj minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Kvantifikacija cilja: neto 
med-regijski selitveni saldo v nobeni slovenski statistični regiji na SKTE-3 ravni ne bo večji od 0,5 prebivalca 
na 1000 prebivalcev. 

- Izboljšanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP po kupni moči na prebivalca, v primerjavi z 
obmejnimi regijami v Avstriji in Italiji. Kvantifikacija cilja: hitrejši razvoj Osrednjeslovenske, Goriške u1 

Obalno-kraške regije od italijanskih obmejnih regij; dohitevanje avstrijskih manj razvitih regij s strani ostalih 
slovenskih statističnih regij. 

- Izvesti Program spodbujanja razvoja v Posočju 2002 - 2006. 

Med naštete dolgoročne cilje spada tudi dolgoročni cilj - zagotoviti osnovno komunalno infrastrukturo na območjih, 
kjer živi romska etnična skupnost. 

Dolgoročni cilj podprograma je tudi s pomočjo Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001 - 
2006« (CRP) oblikovati take raziskovalne projekte, ki bodo na eni strani zagotavljali nosilcem regionalne politike 
strokovne podlage za boljše in učinkovitejše vodenje regionalne politike in na drugi strani pomenili strokovno 
podporo pripravi Državnega razvojnega programa 2007-2013, za pripravo katerega je kot nosilka odgovorna Služba. 
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Prav tako pa je dolgoročni cilj tega podprograma z izvajanjem pilotnih projektov in drugih študij in raziskav s 
področja regionalnega razvoja prispevati k nadgradnji regionalne politike. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- Nadaljevanje in zaključek aktivnosti po pogodbah Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 
2001-2006« (CRP) iz leta 2004 in priprava strokovnih podlag za raziskovalne teme v okviru CRP 2005 ter 
drugih študij in raziskav. Osnovi cilj vseh aktivnosti je na eni strani zagotoviti nosilcem regionalne politike 
strokovne podlage za boljše in učinkovitejše vodenje regionalne politike in na drugi strani nuditi strokovno 
podporo pripravi Državnega razvojnega programa 2007-2013, za pripravo katerega je kot nosilka odgovorna 
SVLR. 

- Realizacija Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2005 - SOČA 
2004 (sklep Vlade RS št. 303-03/2002-5 z dne 21.7.2004. " "' " 

- Sofinanciranje aktivnosti predvidene za leto 2005 v sprejetem programu »Fundacije Poti miru v Posočju«, 
- Izvedba planiranih dogodkov in realizacija pogodbenih obveznosti, načrtovanih za leto 2005 za projekt »Razvoj 

priložnosti za krepitev vključevanja Slovencev po svetu v razvojne projekte v Sloveniji«. 
- Izvedba načrtovanih aktivnosti mednarodnega značaja v okviru programov INTERREG III, drugih 

medregionalnih pobud ter pripravljalnih aktivnosti na teritorialno sodelovanje v okviru nove kohezijske politike 
EU za obdobje 2007-2013. 

- Sofinanciranje projektne dokumentacije za ureditev dostopov po slovenskem ozemlju do poslovnih in 
stanovanjskih objektov v obmejnem pasu s Hrvaško, ki ga je smiselno reševati v kontekstu regionalne politike 
oziroma ohranjanja dejavnosti in poselitve na državni meji. 

1105 - Aktivnosti na področju evropskih integracij 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena financiranju sodelovanja pri delu evropskih institucij, predvsem Sveta in njegovih formacij. 
Delo v formacijah Sveta je v tem obdobju zelo intenzivno (l-2x tedensko) saj gre za obdobje priprave in sprejema 
reforme kohezijske politike in posledično za pogajanja o 5'povih zakonodajnih predlogih na tem področju. Dodatno 
v ta sklop sodi proaktivna udeležba v procesu komitologije s področja kohezijske politike. Sredstva so namenjena 
financiranju podpornih raziskav, analih, delovnih teles, pripravi stališč, ki niso upravičena do financiranja v okviru 
tehnične pomoči EPD in ki pomembno prispevajo bodisi k učinkovitejšemu izvajanju sedanjega programskega 
obdobja ali pripravam na novo programsko obdobje. 

izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izračuni temeljijo na osnovi ocene realnih / izvedenih aktivnosti v letu 2004 in na osnovi letnih delovnih načrtov 
tako formacij Sveta kot odborov in teles, vključenih v komitologijo. 

^e'n' cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z letom 2004 se je začelo prvo leto aktivnega sodelovanja Slovenije v evropski kohezijski politiki. S tem se je 
Potreba po pro-aktivni udeležbi predstavnikov Republike Slovenije v formacijah Sveta in Komisije močno povečala 
in v povprečju znaša 1-2 x tedensko udeležbo na različnih delovnih sestankih bodisi držav članic, predsedstva in ali 
Komisiji. Za pro-aktivno udeležbo in oblikovanje stališč je mnogokrat potrebno poiskati ekspertno zunanjo pomoč, 
ki mora fleksibilno in hitro zagotoviti praviloma analitične podatke, na podlagi katerih se pripravljajo argumentirana 
stališča Republike Slovenije. Dodatno ob procesu reforma kohezijske politike in pogajanjih za nov zakonodajni 
Paket na tem področju, ki ima izredno pomembne finančne posledica za RS, se odvija še vrsta srečanj, izmenjav 
mnenj, posvetovanj in nenazadnje tudi lobiranj za čim boljšo pozicijo RS v okviru evropske kohezijske politike. V 
okviru te postavke se financirajo tudi ciljno usmerjena izobraževanja s tega področja, za katera znanja je ocenjeno, 
da lahko pomembno vplivajo na učinkovitost sistema izvajanja strukturnih ukrepov. 

^'1 - Infrastruktura na območjih, kjer živi Romska etnična skupnost 

®brazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti za zagotavljanje razvoja romske etnične skupnosti stremijo k ohranitvi, izboljšanju gospodarskega 
Položaja skupnosti, zagotavljanja multikultumosti na območjih, kjer etnična skupnost živi in nenazadnje za 
spoštovanje mednarodnih pogodb in kovencij, ki jih je Republika Slovenija podpisala in ratificirala. Dolgoročni cilj 
aktivnosti je zagotovitev gospodarske osnove romski etnični skupnosti in njeno dolgoročno socialno in ekonomsko 
vključitev v družbo. Pravice, ki so narodnim skupnostim zagotovljene z Ustavo RS in sicer s 64. in 65. členom, ki 
Sovorita o zagotavljanju temeljnjih pravic madžarski in italijanski avtohtoni narodni skupnosti ter romski etnični 
skupnosti. 

3 C- co 
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Splošne pravice, ki jih zagotavlja Ustava RS so operacionalizirane v različnih sektorskih zakonih in ostalih predpisih 
ter sklepih Vlade RS. Sredstva, ki se zagotavljajo iz državnega proračuna se namenjajo za tri vrste aktivnosti: 
(i) dodeljevanje nepovratnih sredstev na območjih kjer živijo narodne skupnosti, 
(ii) raziskovanje razvoja problematike območij kjer živita narodni skupnosti ter njihovo spremljanje in ocenjevanje, 
(iii) pomoč občinam, kjer živi romska skupnost, za ureditev osnovne cestne, komunalne in gospodarske 

infrastrukture v romskih naseljih, kot osnove za gospodarski razvoj. 

Skladno s sklepom Vlade RS, da se romska problematika ne rešuje s posebnim zakonom ampak, da se ustrezne 
rešitve najdejo v okviru že obstoječih zakonov, bo SVRP v okviru svojih pristojnosti aktivno sodelovala pri 
izvrševanju sklepov Vlade RS o romski etnični skupnosti. 

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

Vlada Republike Slovenije se je leta 2004 seznanila s Poročilom o položaju Romov v Republiki Sloveniji, ki je 
osnova za nadalnje aktivnosti na področju izvajanja posebnih pravic, ki jih Romom zagotavlja Ustava Republike 
Slovenije. Na osnovi sprejetih sklepov je SVRP, skupaj z JSRR, v letu 2004 izvedla javni razpis za sofinanciranje 
osnovne komunalne infrastrukture v občinah kjer avtohtono živi romska etnična skupnost. Odziv občin je pokazal 
velik interes za tovrstna. sredstva. Pomanjkanje slednjih postavlja pod vprašaj nadaljevanje poloitike na tem 
področju. Dolgoročno bi bil problem rešljiv z vključitvijo instrumenta v Evropski sklad za regionalni razvoj, 
kratkoročno pa bo potrebno iniciirati začetek priprave posebnega vladnega programa za reševanje romske 
problematike v katerega se bo vključilo več ministrstev, tudi finančno. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev gospodarske osnove romski etnični skupnosti in njeno dolgoročno socialno in ekonomsko vključitev v 
družbo. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekti: 

Občina Metlika: Predmet sofinanciranja je projekt elektrifikacije romskega naselja Boriha in ureditev 1480m 
dovoznih poti ter kablovod v dolžini 350m skupaj z individualnimi individualni razvodi ter transformatorska 
postaja; 

Občina Beltinci: Predmet sofinanciranja je projekt odkupa zemljišč za legalizacijo romskega naselja skupne 
površine 86,3 arov; 

Občina Cankova: Predmet sofinanciranja je projekt izgradnje primarnega voda vodovoda v romska naselja v 
dolžini 720m ter sekundarnega voda vodovoda v dolžini 550m; 

Občina Lendava: Predmet sofinanciranja je projekt nakupa zemljišč za legalizacijo romskega naselja skupne 
površine 176,15 arov; 

Občina Črenšovci: Predmet sofinanciranja je projekt izgradnje fekalne kanalizacije do romskega naselja v Trnju in 
sanacija 150m ceste v trasi kanalizacije kanalizacijski vod v dolžini 150m skupaj s 7 hišnimi priključki; 

Občina Puconci: Predmet sofinanciranja je projekt izgradnje 2940m primarnega in sekundarnega voda vodovoda v 
romsko naselje Dolina s priključki do posameznih hiš; 

Občina Rogašovci: Predmet sofinanciranja je projekt izgradnje črpališča in vodovoda v romska naselja v dolžini 
1150m; 

Občina Puconci: Predmet sofinanciranja je projekt izgradnje ceste v romskem zaselku v naselju Dolina v skupni 
dolžini 354,86m; 

Občina Puconci: Predmet sofinanciranja je projekt izgradnje nizkonapetostnega električnega omrežja v dolžini 
520m skupaj z 16 individualnimi omaricami v romskem zaselku v naselju Dolina; 

Občina Krško: Predmet sofinanciranja je projekt izgradnje primarnega in sekundarnega voda vodovoda Krško polje 

v skupni dolžini 1715m na trasi Beli breg - Kerinov grm; 

Mestna občina Novo mesto: Predmet sofinanciranja je projekt rekonstrukcije javne poti v romskem naselju odsek 
Otočec - Lutrško selo v dolžini 900m; 

Mestna občina Novo mesto: Predmet sofinanciranja je projekt rekonstrukcije javne poti v dolžini 450m do 
romskega naselja; 

Občina Dobrovnik: Predmet sofinanciranja je projekt izgradnje fekalne kanalizacije do romskega zaselka v dolžini 
300m skupaj z 20 individualnimi priključki po 12m; 
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Občina Kočevje: Predmet sofinanciranja je projekt rekonstrukcije ceste Griček proti romskemu naselju v dolžini 
330m; 

Občina Tišina: Predmet sofinanciranja je projekt sofinanciranja čistilne naprave v Murski Čmci za 90 romskih 
gospodinjstev oziroma 350 prebivalcev; 

Občina Turnišče: Predmet sofinanciranja je projekt rekonstrukcije ceste v romsko naselje Gomilica, odsek 1321 do 
naselja Gomilica; 

Občina Črnomelj: Predmet sofinanciranja je projekt rekonstrukcije ceste proti žagi - Zupančič v dolžini 130m in 
60m priključne ceste; 

Občina Črnomelj: Predmet sofinanciranja je projekt rekonstrukcije ceste v romsko naselje pri Čudnem selu v 
dolžini 238m in širini 3m; 

Občina Črnomelj: Predmet sofinanciranja je projekt rekonstrukcije ceste v romskem zaselku pri Drenovcu v 
dolžini 225m; 

Občina Črnomelj: Predmet sofinanciranja je projekt odkup zemljišč za legalizacijo romskega naselja Lokve skupne 
Površine 109,24 arov; 

Občina Šentjernej: Predmet sofinanciranja je projekt izgradnje vodovoda v romska naselja za 56 romskih družin. 

5444 - Strokovna pomoč občinam 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena: 
'• strokovni pomoči občinam 
2- delovanju reprezentativnih združenj občin 
3- financiranju projektov. 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Podlaga za načrtovanje proračunske postavke so naslednje dejavnosti: 

'• strokovna pomoč občinam 
a- katalog pristojnosti občin 4.254.000 SIT 
(od tega že realizirano 564.000, za izplačilo ostane 3.690.000 SIT) 
b. priprava vzorcev občinskih predpisov in posamičnih aktov 3.000.000 SIT 
c. izdaja strokovnih publikacij za potrebe občin 1.000.000 SIT 

delovanje reprezentativnih združenj občin 
a- sofinanciranje delegacij v EU in SE 6.246.000 SIT 
b. sofinanciranje izobraževanja zaposlenih v 
občinskih upravah 2.000.000 SIT 

3- financiranje projektov 
a- financiranje raziskovalnih programov (nalog) 1.000.000 SIT 
fejnformatizacija delovanja občinskih uprav 2.500.000 SIT 

SKUPAJ 20.000.000 SIT 
C'W "o nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^-etni cilji so: 
nadaljevanje del na katalogu pristojnosti občin 

c' Pr|prava vzorcev občinskih predpisov in posamičnih aktov 
• izdaja strokovnih publikacij za potrebe občin 
• s°financiranje delegacij v EU in SE 

j." s°financiranje izobraževanja zaposlenih v občinskih upravah 
nanciranje raziskovalnih programov (nalog) 

^ »■ 'nformatizacija delovanja občinskih uprav 
aVolitev projekt v okviru proračunske postavke 

^talog pristojnosti občin je bil izdelan v letu 1997 kot strokovni priročnik, ki naj bi pomenil temeljno podlago za 

Zalt° °^'nskih organov in občinskih uprav glede na to, da naloge oziroma pristojnosti občin niso določene v enem 
I! .°n" temveč z vrsto področnih zakonov (cca 90 zakonov). Vsebina je bila izdelana v obliki priročnika z vloženimi 

o T 

3 CL c/3 

listi, ki 
skladu 

so vsebovali naloge občin, ki so določene s posameznimi področnimi zakoni. Posamezna naloga, ki je v 
z zakonom pristojnost občinskih organov, je bila obdelana v okviru razdelitve pristojnosti med občinskimi 
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organi na posebnem vložnem listu, kot naloga občinskega sveta, naloga župana, drugega občinskega organa 
(nadzornega odbora, volilne komisije) ali občinske uprave tako, daje bil določen po vsebini predpis, sklep ali drugi 
akt, ki ga sprejme organ na podlagi konkretne določbe zakona oziroma individualni upravni akt, ki ga izda občinska 
uprava na prvi stopnji oziroma župan na drugi stopnji. Posamezna naloga je bila opremljena tudi z opombami in 
opozorili na povezane predpise. Katalog je bil usklajevan z zakoni in podzakonskimi predpisi enkrat letno tako, da 
so bili nadomeščeni posamezni vložni listi. 

Z razvojem informacijske tehnologije in razširitvijo uporabe interneta pri delu občin je bilo smiselno katalog 
prenesti na intemet ter hkrati zagotoviti njegovo večjo ažurnost, torej pogostejše vključevanje novih zakonov, ki so 
urejali naloge občin oziroma usklajevanje posameznih vložkov s spremembami zakonov. 

Vrsta področnih zakonov določa sprejem ustreznega občinskega odloka, s katerim občina na svojem območju 
predpiše podrobnejše izvajanje zakona. Gre za odloke o lokalnih gospodarskih javnih službah, koncesijske akte, 
odloke o varnosti cestnega prometa, o občinskih cestah o varstvu okolja itd Zakonitost občinskih predpisov 
nadzorujejo ministrstva, vsako na svojem področju. Vendar je glede na veliko število takih odlokov, nadzor omejen 
na primere, ko pride do težav. Nadzor zakonitosti je mogoč šele po uveljavitvi občinskega predpisa oziroma po 
izdaji posamičnega akta. V velikem številu primerov so nestrokovno pripravljeni odloki ne le nezakoniti, temveč 
tudi tako pomanjkljivi, da jih je težko izvajati. Zato bi bilo najmanj iz dveh razlogov treba poskrbeti za sistematično 
pripravo vzorcev občinskih predpisov ob vsakokratni objavi novega zakona, ki zahteva sprejem ustreznih občinskih 
predpisov ali posamičnih aktov. S tem bi dosegli bolj usklajeno implementacijo zakona glede rokov in vsebine 
občinskih predpisov, hkrati pa bi bila zagotovljena večja zakonitost teh predpisov že ob sprejemu. Po drugi strani pa 
vzorci pomenili posebno obliko usposabljanja organov za izvajanje zakonskih določb, za kar mora po sprejemu 
zakona poskrbeti izvršilno upravna veja oblasti. Vzorce bi morali povezati s katalogom pristojnosti občin. 

Oba učinka sta torej povezana z izvajanjem nalog iz pristojnosti ministrstev (nadzorstvo in skrb za implementacijo 
zakonov), vendar pa priprava vzorcev občinskih predpisov ne spada v pristojnost ministrstev. Služba za lokalno 
samoupravo pa kadrovsko ne pokriva vseh področij nalog občin. Zato bi bilo potrebno za vzpostavitev zbornika 
vzorcev ter za njegovo ažuriranje pridobiti zunanjega izvajalca. 

Za implementacijo področne zakonodaje na lokalni ravni so po Zakonu o državni upravi zadolžena ministrstva. Ker 
pa bi bil učinek večji, če bi se, glede na naravo dela združenj, v te aktivnosti vključili tudi reprezentativni združenji 
občin s sistematično organizacijo strokovnih seminarjev, predlagamo da se v ta namen v proračunu za leto 2005 
nameni 2 mio SIT kot posebna postavka pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. 

Poleg tega sta pri sofinanciranju delegacij v Obor regij pri EU (CoR) in v Kongres lokalnih in regionalnih oblasti pri 
Svetu Evrope (CLRAE) združenji izrazili potrebo po bistveno večji prisotnosti v obeh organih, kar do sedaj 
dogovorjena sredstva v višini 3 mio SIT ne zadoščajo. Podlaga za tovrstno financiranje je Zakon o lokalni 
samoupravi, ki določa, da država tovrstne delegacije združenj, ki predstavljajo državo Slovenijo, sofinancira. 

Financiranje raziskovalnih programov (nalog) je v zadnjem obdobju služba opravila takrat, kadar sama zaradi 
omejenih kadrovskih virov strokovno ni bila sposobna ugotoviti, kakšen je vpliv novo sprejetih zakonodajnih rešitev 
na delovanje lokalne samouprave v občinah ali pa predvideti nove normativne rešitve ob ugotovljenih pravnih 
prazninah. 

Informatizacija delovanja občinskih uprav je v zadnjih nekaj letih dosegla visoko stopnjo harmonizacije z 
informatizacijo državne uprave. Pri tem zelo pogosto z medresorskim sodelovanjem prihaja do naročila projektov, ki 
so jih prek svetovnega spleta lahko občine koristijo brezplačno. V letu 2004 je bil začet projekt dostopa občin do 
centralnega registra prebivalcev, ki ga upravlja Ministrstvo za notranje zadeve, projekt zajemanja podatkov za izdajo 
odločb za določitev plačila staršev za vrtce in priprava upravnih postopkov za občine. 

Izdaja strokovnih publikacij za potrebe občin je redna oblika dokumentiranja za lokalno samoupravo pomembnih 
vsebin. V zadnjih dveh letih je služba izdala dva zbornika, v katerih je objavila bodisi dokumente bodisi izsledke 
raziskav glede uvajanja pokrajin, v letu 2005 pa načrtuje izdajo publikacije za obeležitev 20. letnice Evropske listine 
lokalne samouprave in 25. letnice evropske konvencije o čezmejnem sodelovanju lokalnih oblasti ter prevoa 
priročnika Sveta Evrope o čezmejnem sodelovanju občin. 

1135 - Priprava in spremljanje izvajanja državnih dokumentov razvojnega načrtovanja 

Obrailolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena financiranju priprav, izvajanju in spremljanju izvajanja državnih 
dokumentov razvojnega načrtovanja ter financiranju izvajanja pilotnih projektov in drugih študij in raziskav s 
področja regionalnega razvoja, ki imajo namen prispevati k nadgradnji regionalne politike. 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Do sedaj pripravljeni državni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, Državni razvojni program 2001- 
2006, Enotni programski dokument 2004-2006, Strategija regionalnega razvoja 2001-2006 in Strategija 
gospodarskega razvoja Slovenije 2001-2006 in drugi razvojni dokumenti, predstavljajo izhodišče za načrtovanje 
aktivnosti, kijih bo Služba izvedla v tem proračunskem letu. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Služba bo nadaljevala in zaključila aktivnosti po pogodbah Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost 
Slovenije 2001-2006« (CRP) iz leta 2004 in pripravila strokovno podlago za raziskovalne teme v okviru CRP 2005 
ter druge študije in raziskave. Osnovi cilj vseh aktivnosti je na eni strani zagotoviti nosilcem regionalne politike 
strokovne podlage za boljše in učinkovitejše vodenje regionalne politike in na drugi strani nuditi strokovno podporo 
pripravi Državnega razvojnega programa 2007-2013, za pripravo katerega je kot nosilka odgovorna Služba. 

Indikatorji izvedbe aktivnosti: 
- Uspešno dokončanje projektov CRP 2004; 

Sprejet Načrt priprave Državnega razvojnega programa 2007-2013 - nadgradnja (Načrt)- na Vladi RS in izvajanje 
aktivnosti, skladno s sprejetim Načrtom; Sprejet Program priprave RRP za leto 2006 na Vladi RS; Sprejet Program 
sofinanciranja RRP za leto.2006, Ustanovljene delovne skupine projekta Mastriosca 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

y letu 2005 bo Služba nada. : vale pripravo Državnega razvojnega programa 2007-2012 in nadaljevala aktivnosti 
izvajanja in spremljanja izvajanja regionalne politike, posebej strategije regionalnega razvoja. 

Y okviru strokovne podpore pripravi Državnega razvojnega programa 2007-2013, bo Služba: 
(') nadaljevala in zaključila aktivnosti po pogodbah Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost 

Slovenije 2001-2006« (CRP) iz leta 2004, ki pomenijo izvajanje naslednjih raziskovalnih projektov: 
- Investicijske prioritete v Sloveniji za obdobje 2007-2013; 
- Razvoj orodij za oblikovanje in spremljanje politike regionalnega razvoja; 
- Strokovne podlage za pripravo nove generacije regionalnih razvojnih programov za programsko obdobje 

2007-2013; 
- Določitev primerjalnih prednosti območja Alpe-Jadran v širšem evropskem prostoru; 

'") vodila pripravo strokovnih in tehničnih podlag za izvedbo projekta »Strateška presoja vplivov DRP 2007- 
2013 na trajnostni razvoj; | ^ 

t"1) izvajala aktivnosti, ki so povezane s pripravo nabora regionalnih razvojnih projektov, ki bodo pripravljeni do 
te mere, da jih bodo lahko regije in lokalne skupnosti predlagale za vključitev v Financiranje v obdobju 2007- 

,. 2013: 

"v) vodila aktivnosti za pripravo in izvajanje projekta »Strategija odnosov z javnostmi«, ki ima namen 
vzpostaviti širok dialog in pridobiti njeno mnenje in predloge; 

^v) izvajala različne aktivnosti, ki so povezane z organizacijo, vodenjem in financiranjem izvedb delavnic z 
. resornimi ministrstvi, forumov, posvetov z različnimi deležniki. 
) izvajala aktivnost, ki so povezane s pripravo raziskovalnih tem za CRP 2005. 

^ okviru priprav strokovnih podlag za boljše in učinkovitejše vodenje regionalne politike bo Služba izvajala 
aktivnosti: 
^ za zagotovitev sofinanciranja pri mednarodnem projektu »Matriosca« v primeru, če bo uspešen na 

mednarodnem razpisu programa CADSES, kjer kot partner nastopa ARR. Projekt je namenjen preučitvi 
predlogov nove zakonodaje na področju evropske strukturne politike ter pripravi strokovnih podlag za prenos 
regulative v prakso. 

' za zagotovitev sofinanciranja pri mednarodnem projektu »PREPARITY II« v primeru, če bo uspešen na 
mednarodnem razpisu, kjer kot partner nastopa ARR. Projekt je namenjen planiranju regionalnega razvoja v 
povezavi s čezmejnimi regijami; 
za nadaljevanje izvajanja in spremljanja izvajanja regionalne politike, posebej strategije regionalnega razvoja 

Q ^" Razvojna pomoč Posočju 
"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
^akonsko osnovo za izvajanje programa predstavljata Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni 

r 
St št. 60/99, 56/03) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potresni obnovi objektov in spodbujanju 
žv°ja v Posočju (Uradni list RS, št. 59/01). 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Program ukrepov za obdobje od leta 2001 do leta 2006 (Soča 2006) temelji na Zakonu o popotresni obnovi objektov 
in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-C, Uradni list RS, št 59/01 in 87/04). Program namenja sredstva za tri 
namene: 
- vzpostavljanje razvojne infrastrukture, 
- pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest, 
- usposabljanje in razvoj kadrov. 

Osnovo za dodeljevanje spodbud predstavlja Program spodbujanja razvoja v Posočju 2002-2006 (sklep Vlade RS št 
303-03/2002-1 z dne 13.6.2002) in Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 
2005 - SOČA 2004 (sklep Vlade RS št. 303-03/2002-5 z dne 21.7.2004). 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je tako realizacija letnega izvedbenega načrta, ki določa vse ukrepe, ki se izvajajo, načrtovane rezultate in 
način poročanja. 

Indikatorji izvedbe aktivnosti: 
- objavljeni javni razpisi (4 v letu 2005) 
- izdani sklepi glede sofinanciranju projektov (c/a 60), 
- sklenjene pogodbe o sofinanciranju in realizacija plačil - v vrednosti c/a 395 milijonov SIT), 

V letu 2005 je predvidena izdelava vmesnega vrednotenja izvajanja Programa razvojne pomoči Posočju. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

SVLR bo preko ARR na območju Posočja izvajala: 

V okviru »Ukrepa 3: Usposabljanje in razvoj kadrov, Instrumenta 3: Spodbujanje zaposlovanja Izvedbenega 
programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2004 (SOČA 2004)« se bo poskrbelo za 
nadomestitev dela plače prvič zaposlenim ali brezposelnim osebam z najmanj VII. stopnjo izobrazbe, ki traja 2 (dve) $ 
leti in mora biti realizirana pri delodajalcih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Na osnovi izbora g 
projektov in razpoložljivih sredstev bo Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno s 
politiko sofinancirala enajst (11) projektov usposabljanj zaposlenih, pri čemer bo sofinanciranih 12 plač novo ^ 
zaposlenih kadrov. p 

P- 
V okviru »Ukrepa 2: Pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest, 
Instrumenta 1: Nove investicije Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 
2005 (SOČA 2005)« se bodo sofinancirale investicije v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, 
širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega 
procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije). 

1106 - Razvojne naloge 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena sofinanciranju razvojnih nalog na področju regionalnega razvoja. v 

okviru te proračunske postavke se sofinancira projekt »Pot miru v Posočju«. V okviru te proračunske postavke se 
bodo zagotavljala tudi sredstva za aktivnosti na področju vključevanja Slovencev po svetu v razvojne procese v 
domovini na trajnejši osnovi, kjer bi preko združevanja znanja, izkušenj in kapitala iskali in izvajali nove skupne 
poslovne priložnosti. 

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

Projekt »Pot miru v Posočju« se izvaja na podlagi desetletnega progama ovrednotenja zgodovinske dediščine pr^ 
svetovne vojne, ki ga je Vlada sprejela leta 2000. Dana je bila pobuda za ustanovitev »Fundacija poti miru 
Posočju«, ki je izvajalec sprejetega programa. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za projekt »Razvoj priložnosti z3 

krepitev vključevanja Slovencev po svetu v razvojne projekte v Sloveniji« smo izhajali iz planiranih dogodkov m 
pogodbenih obveznosti, ki smo jih načrtovali za leto 2005. Delo na projektu je vezano tudi na sklep Vlade RS z dn 

24.6.2004 o ustanovitvi in delovanju Razvojno-poslovnega sveta za Slovence po svetu, v okviru katerega se 
vzpostavlja temeljna mreža za pospeševanje poslovnega in znanstveno-raziskovalnega sodelovanja. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji projekta »Pot miru v Posočju« za leto 2005: 
- Financiranje dejavnosti informacijsko dokumentacijskega (v nadaljevanju INDOK) centra 
- Financiranje tematske Zgodovinske knjižnice Kobarid 
- Financiranje vrednotenja in ohranjanja kulturne in zgodovinske dediščine soške fronte 
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■ Financiranje človeških virov 
- Financiranje objekta na Gregorčičevi 8 v Kobaridu 
- Financiranje turistično informacijske dejavnosti 
- Financiranje dejavnosti vodniške službe 

Zastavljene cilje se bo merilo z učinkovito in uspešno izvedbo navedenih aktivnosti. 

V okviru te proračunske postavke borao izvajali pilotne projekte, kot je Pilotni projekt Kras, kakor tudi druge študije 
m raziskave s področja regionalnega razvoja ki imajo namen prispevati k nadgradnji regionalne politike. Reforma 
regionalne politike je'že dala določene rezultate, s pomočjo pilotnih in raziskovalnih projektov pa bomo poskušali 
priti do novih rešitev. 

Na področju vključevanja Slovencev po svetu v razvojne procese v domovini so letni cilji naslednji: « 
" Izdelava zloženke v slovenskem in angleškem jeziku, kjer bo predstavljen namen in cilj projekta; 
" Konstituiranje in delovanje Raziskovalno-razvojnega sveta za Slovence po svetu; 
• Vzpostavitev interaktivne spletne strani za medsebojno povezovanje Slovencev po svetu; 
- Izvajanje raziskav in projektov 'Administrativne ovire pri vlaganjih v Slovenijo«, »Virtualni inkubator »Poslovni 

načrt za Tehnološki park diaspore«. 

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so: 
" Natisnjena zloženka; 

Izvedba dveh sej Raziskovalno razvojnega sveta in dveh okroglih miz: 
Vzpostavljena in sproti ažurirana interaktivna spletna stran; 
Izveden projekt »Virtualni inkubator« in začeti dve raziskavi 

Obrazložitev proje/((OV v okviru proračunske postavke 

Vizija projekta je vzpostavitev študijskega centra, ki bi zagotavljal poglaviten vir podatkov s področja 1. svetovne 
v°jne in soške fronte ter okrepil turistično ponudbo z zgodovinskim turizmom. Študijski center bi tako dobil 
Pomembno vlogo v zaposlovanju in gospodarskem razvoju območja zgornjega Posočja. Glavna teža delovanja bo v 
etu 2005 usmerjena v izdelavo študij, trasiranje, povezovanje, označevanje in izdelavo različnih vrst promocijskih 5 

materialov enotne soške Poti miru, po nekdanji liniji soške fronte od morja do Rombona in navezavo na italijansko = 
stran na Neveljskem sedlu. Na soško Pot miru bo povezana z lokalno turistično infrastrukturo. Največja takšna 5 
ematska zgodovinska pešpot bo Rommlova pot, ki bo povezala Soško in Nadiško dolino, preko čezmejnega muzeja — 

na Prostem na Kolovratu in yrha Matajurja. ~ 
y okviru projekta »Razvoj priložnosti za krepitev vključevanja Slovencev po svetu v razvojne projekte v Sloveniji« m 
Je najpomembnejši projekt »Virtualni inkubator«, ki predstavlja virtualne laboratorije, v katere se lahko vključijo 
•natični inštituti in raziskovalne organizacije po svetu. Virtualni inkubator bi lahko postal eden ključnih generatorjev 
tehnoloških inovacij. 

okviru tehnične enote za projektno financiranje bodo izdelane strokovne podlage za uvedbo projektnega 
"anciranja kot možne oblike podpore razvojnim projektom na lokalni in regionalni ravni, ki izhaja iz načel javno 

Nebnega partnerstva. 

134 - Transregionalni projekti 

'"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

proračunska sredstva v okviru postavke Transregionalni projekti so namenjena za sofinanciranje aktivnosti 
, .narodnega značaja v okviru programov INTERREG III, drugih medregionalnih pobud ter pripravljalnih 

^ 'vnosti na teritorialno sodelovanje v okviru nove kohezijske politike EU za obdobje 2007-2013. 
0<lišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni prtdlogov pravic porabe 

Sodstva na tej proračunski postavki so namenjena: 
Zagotavljanju nacionalnega sofinanciranja na državni ravni za aktivnosti slovenskih partnerjev v okviru 
mednarodnih projektov, ki se financirajo v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG IIIC: priprava in 
objava javnega razpisa za nacionalno sofinanciranje, podpora potencialnim prijaviteljem ob prijavi, vodenje 
ocenjevalnega postopka in izbora na nacionalnem odboru [NTERREG III, sklepanje pogodb o sofinanciranju, 
skrbništvo pogodb; 
Ugotavljanju nacionalnega sofinanciranja na državni ravni za aktivnosti slovenskih partnerjev v okviru 

> Mednarodnih projektov, ki se financirajo v okviru programa pobude Skupnosti INTERACT: priprava in objava 
Javnega razpisa za nacionalno sofinanciranje, podpora potencialnim prijaviteljem ob prijavi, vodenje 
°£enjevalnega postopka in izbora na nacionalnem odboru INTERREG 111, sklepanje pogodb o sofinanciranju, 
skrbništvo pogodb; 
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- sofinanciranje sodelovanja Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj v okviru mednarodnih projektov 
INTERREG IIIC in INTERACT, ki sta namenjena med drugim tudi mreženju in prenosu izkušenj med organi, ki 
so v posamezni državi članici zadolženi za izvajanje programov INTERREG (npr. projekt RFO INTERREG IIIC 
Zahod, projekt IQ-Train INTERACT, itd.); 

- sofinanciranje aktivnosti, ki podpirajo prehod s programov pobude Skupnosti INTERREG III na programe 
sodelovanja v okviru Cilja 3 - Teritorialno sodelovanje za obdobje 2007-2013 (npr. organizacija delovnih 
sestankov, tehnična pomoč zunanjih ekspertov za posamezne segmente programiranja); 

- sodelovanje na projektih z regijami EU, regijami iz pristopnih držav in držav JV Evrope ter sofinanciranje 
regionalnih razvojnih projektov v okviru članstva v med-regionalnih in mednarodnih sektorskih združenjih (kot 
npr. Komisija regij, Alpe Adria, Združenje alpskih regij, Združenje ob-donavskih regij, Evropsko regionalno 

( informacijsko združenje, ipd.). Posebej je potrebno poudariti sodelovanje v projektu Extra-Large, kjer je bila 
ARR v letu 2004 aktivna na področju prenosa znanja v Bolgariji in je sodelovala pri delavnicah v Italiji ter na 
slovenski strani ob meji z Italijo. 

- Sofinanciranje horizontalnih podpornih aktivnosti za izvajanje programov čezmejnega, trans-nacionalnega in 
med-regionalnega sodelovanja ter članstva v med-regionalnih in mednarodnih sektorskih združenjih (kot npr. 
Komisija regij, Alpe Adria, Združenje alpskih regij, Združenje obdonavskih regij, Združenje evropskih obmejnih 
regij AEBR, Evropsko regionalno informacijsko združenje, ipd.). 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Indikatoiji izvedbe aktivnosti: 
- Podpisane pogodbe o sofinanciranju v okviru programa INTERREG IIIC Vzhod (10-15). 
- Podpisane pogodbe o sofinanciranju v okviru programa INTERACT (1-3). 
- 2 mednarodna projekta ARR za prenos izkušenj sofinancirana. 
- delovni sestanki organizirani in storitve oddane v skladu s planom priprave za programiranje 2007-2013. 
- 3 srečanja na mednarodni ravni izvedena 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru načrta razvojnih programov je odprt projekt Sofinanciranje programa INTERREG IIIC Vzhod, ki 
predvideva sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v mednarodnih projektih, ki so bili izbrani na 
mednarodnih razpisih Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIC. 

1169 - Ublažitev gospodarskih posledic spremembe mejnih režimov zaradi pristopa k EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena reševanju problemov na enem od prednostnih območij regionalne 
politike, obmejnem območju z Republiko Hrvaško. 

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

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena tudi kot prednostna območja regionalne politike. Tu se 
nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke lokalne skupnosti (29 občin, 25 
razvojno omejevanih in 7 statističnih regij, od katerih jih kar 6 zaostaja v razvoju glede na osrednjo Slovenije-regije 
A in B). Ob južni meji se predvideva tudi koncentracija bodočih gospodarskih problemov in velika potreba po novih 
delovnih mestih zaradi prestrukturiranja tekstilnih podjetij, papirne in celulozne industrije, upadanja prometa v 
razvitem trgovinskem sektorju itd. Regionalna politika želi na tem ciljnem območju izboljšati infrastrukturno 
opremljenost prebivalstva, ki živi v neposredni bližini mejnih prehodov, kot tudi širše vzdolž meje s Hrvaško. V ta 
namen je SVLR v letu 2005 pristopila k sofinanciranju programa izgradnje infrastrukturnih objektov in pripravi 
projektne dokumentacije za investicijske projekte, ki ga bo nadaljevala tudi v letu 2006. 

SVLR je v sodelovanju z Meddržavno mešano komisijo po SOPS identificira tudi problematiko ureditve dostopov 

po slovenskem ozemlju do poslovnih in stanovanjskih objektov v obmejnem pasu s Hrvaško. Gre za konkretne 
primere, ko posamezna naselja in poslovni objekti na slovenskem ozemlju nimajo dostopa do svoje posesti po 
slovenskem ozemlju, ampak morajo prečkati (tudi po večkrat) državno mejo. Pri tem se občasno srečujejo z 

nerazumevanjem varnostnih organov sosednje države, zaradi česar se krhajo dobro sosedski odnosi na meji in 

zmanjšuje potencialni dohodek od poslovne dejavnosti. V leni 2005 bomo izvedli tudi sofinanciranje izdelave 
projektne dokumentacije za izvedbo ustreznih dostopov slovenskim državljanom, ki le teh nimajo. Prednostno bodo 
posvetili pozornost predvsem povezavam do poslovnih objektov (kmečki turizmi, vinske kleti, gostinski objekti 
ipd.), kjer jih trenutne ureditve poslovno ogroža. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V okviru razpoložljivih sredstev bo SVRL v letu 2005 sofinancirala program izgradnje in izdelave projektne 
dokumentacije za izboljšanje infrastrukturne opremljenosti prebivalstva v neposredni bližini mejnih prehodov 
HrvaŠko. SVLR bo izvedla tudi javni razpis za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije, ki bo prednostno 
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namenjen razreševanju dostopov slovenskim državljanov do poslovnih objektov in stalnih bivališč vzdolž državne 
meje s Hrvaško ter za sofinanciranje druge projektne dokumentaciji za izboljšanje splošne infrastrukturne 
opremljenosti prebivalstva vzdolž državen meje. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena tudi kot prednostna območja regionalne politike. Tu se 
nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke lokalne skupnosti (29 občin, 7 
regij). Ob južni meji se predvideva tudi koncentracija bodočih gospodarskih problemov in velika potreba po novih 
delovnih mestih zaradi prestrukturiranja tekstilnih podjetij, papirne in celulozne industrije, upadanja prometa v 
razvitem trgovinskem sektorju itd. Regionalna politika želi na tem ciljnem območju izkoristiti možnosti, kijih daje 
Sporazum o obmejnem sodelovanju s Hrvaško in podpreti vlaganja v čezmejne turistične cone. 

Komunalna ureditve ceste JP 603140. Cilj projekta je ureditve in asfaltiranje lokalne ceste za od mejnega prehoda 
Meje do hiš in prebivalcev v neposredni bližini državne meje ki nimajo urejenega dostopa. 

Dograditev in ureditev vodohrama. Premet projekta je sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za 
dograditev in ureditev vodohrama za potrebe Planine in mejnega prehoda. 

Asfaltiranje ceste Planina MP in prehod do parkirišča ter ureditev parkirišča. V okviru projekta bo izdelana 
Projektna dokumentacija za asfaltiranje ceste med naseljem Planina in mejnim prehodom Planina, za ureditev 
prehoda do parkirišča ter ureditev celotnega parkirišče pri Planini. 

Ureditev novega železniškega prehoda na industrijsko cono ob mejnem prehodu. Cilj projekta je izgradnja 
novega prehoda čez železniško progo v središču Logatca, ki bo omogočil koriščenje in nemoten dostop obrtno- 
•ndustrijske cone. 

Rešitev poplavne varnosti ob MP Rogatec za ) hiš ob mejnem prehodu. Cilj projekta je izdelava projektne 
dokumentacije za zagotovitev poplaven varnosti za -9 hiš v Rogatcu, ki jih ob naraslem vodotoku povzroča reka 
Sotla. 

Vgradnja dveh javnih poti do domačij Kutnjak in Cmager. V okviru projekta bo izveden priključek § 
novozgrajenih javnih poti do domačij Cmager in Kutnjak iz medmejnega območja čez mejni prehod Razkrižje. 

Vgradnja in priključitev na kanalizacijski sistem in čistilno napravo v občini. Cilj projekta je izdelava 
Projektne dokumentacije za kanalizacijski sistem v bližini mejnih prehodov Razkrižje in Gibina z rešitvijo 
Priključitve na čistilno napravo. p 

Vgradnja plinske postaje in v nadaljevanju priključitev na plinovodno omrežje. Cilj projekta je izdelava 
Projektne dokumentacije za postavitev plinske postaje in priključitev na plinovodne omrežje za okoliš MP Razkrižje 
•n Gibina. 

Ureditev ceste in parkirišča. Cilj projekta je izdelava projektne dokumentacije za ureditev ceste in parkirišča do 
žejnega prehoda pri MP Podčetrtek. 

Zavarovanje železniškega prehoda za železniški progi na dovozni cesti k MP. Predmet projekta je izdelav 
Projektne dokumentacije za zavarovanje železniškega prehoda na železniški progi na dovozni cesti k MP Podčetrtek. 

'^gradnja 350m pločnika z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo. Predmet projekta je izgradnja 350 m 
Pločnika z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo do MP Imeno v občini Podčetrtek. 

Vgradnja 750m kanalizacije in ČN Sedlarjevo. Cilj projekta je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo 
kanalizacije in postavitev čistilne neprave v naselju Sedlarjevov občini Podčetrtrek, 

''gradnja pločnika in javne razsvetljave v Sedlarjevem. Namen projekta je izvedba pločnika in javne 
razsvetljave v naselju Sedlarjevo, kjer je MP Sedlarjevo. 

testna razsvetljava in ureditev javne razsvetljave. Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije za 
l^fdbo cestne razsvetljave na NN omrežju v naselju Novi kot in ureditev javne razsvetljave v neposredni okolici 
MP Novi kot. 

^odovodni sistem Novi kot-vodooskrba MP Novi kot - I. Predmet projekta je izvedba vodovodnega omrežja v 
ase|ju Novi kot s priključitvijo MP Novi kot. 

^odovodni sistem Novi kot-vodooskrba MP Novi kot - II. Cilj projekta je priključitev črpalne postaje izdelane 
Ovodne vrtine na NN omrežje za napajanje vodovodnega sistema Novi kot. 

^ Ustavitev ČN in izgradnja kanalizacije na območju Zavrča. Predmet projekta je izdelavo projektne 
urnentacije za prestavitev čistilne neprave in izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Zavrč. 

odovodni sistem Novokračine-Sušak-MP Novokračine. Namen projekta je izdelati projektno dokumentacijo za 
§radnjo vodovodnega sistema med naselji Novokračine - Sušak do mejnega prehoda Novokračine. 
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Ureditve kanalizacije v naseljih Novokračine in Sušak. Cilj projekta je izdelava projektne dokumentacije za 
ureditve kanalizacije v naseljih Novokračine in Sušak. 

Ureditev kanalizacija v naselju Starod. Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo in 
ureditve kanalizacije v naselju Starod. 

Ureditev kanalizacije v naseljih Jelšane in Dolenje. Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije za 
ureditve kanalizacijskega sistema v naseljih Jelšane in Dolenje. 

Projekt rekonstrukcije vodovoda. Cilj projekta je izvedba rekonstrukcije obstoječega vodovoda v neposredni bližini 
mejnega prehod Bistrica ob Sotli. 

Projekt ureditve prehoda za tovorni promet z ureditvijo sanitarij, javne razsvetljave in zunanje ureditve. 
Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije za ureditve mejnega prehoda Bistrica ob Sotli v delu za 
tovorni promet z izgradnjo sanitarij, javne razsvetljave in zunanjo ureditvijo. 

Projekt ureditve parkirišč v sklopu industrijske cone. Cilj projekta je izdelava projektne dokumentacije za 
izgradnjo parkirišč za tovorna vozila v sklopu obrtno-industrijske cone. 

Projekt ureditve kanalizacije, kolektorja in čistilne naprave. Namen projekta je izdelava projektne 
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije, kolektoija in čistilne naprave v občini Bistrica ob Sotli. 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 

06011504 - Vzpostavitev in delovanje sistema regionalne in strukturne politike  . 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena dokapitalizaciji Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja (JSRR), ki je bil kot Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja (družba z omejeno odgovornostjo) ustanovljen z Zakonom o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova 
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02), 
z Republiko Slovenijo kot edinim družbenikom. 

Že izvedena reorganizacija na področju regionalnega razvoja, kot del reforme državne uprave, je izločila strokovne 
in izvajalske naloge (razdeljevanje sredstev preko javnih razpisov) v Javno agencijo RS za regionalni razvoj in Javni 
sklad za regionalni razvoj kot specializirani izvajalski instituciji, na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in 
lokalno politiko pa osredotočila regionalno politiko (usmerjanje neposrednih regionalnih spodbud in koordinacijo 
ministrstev pri usmerjanju posrednih regionalnih spodbud). 

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: sklad) je javni 
finančni sklad, ki je namenjen trajnejšemu doseganju javnih ciljev na področju regionalnega razvoja in razvoja 
podeželja. Sklad dodeljuje in posreduje regionalne spodbude iz svojega namenskega premoženja in državnega 
proračuna na podlagi pogodb z neposrednimi proračunskimi uporabniki. Pri dodeljevanju spodbud sklad izvaja 
politiko spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in politiko razvoja podeželja. 

Edini sistemski finančni vir javnega sklada so kupnine, ki jih javni sklad pridobiva na podlagi 7. člena Zakona o 
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni 
list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02), in sicer v višini 11,5% od prispelih sredstev za regionalni razvoj in 
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Proračunska postavka v okviru tega podprograma se realizira v skladu z Zakonom o uporabi sredstev, pridobljenih 
iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem oreoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 
22/00, 67/01 in 47/02). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnovni dolgoročni cilj podprograma je s kupninami prispevati k ohranjanju oziroma krepitvi namenskega 
premoženja JSRR. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečati namensko premoženje javnega sklada v skladu v zneskom kupnine iz prodaje državnega premoženja v lefu 

2005, ki ustreza deležu za regionalni razvoj, določenemu v zakonu. 



U58 - Dokapitalizacija sklada za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
določa, da se 11 % sredstev iz naslova kupnin namenja za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja. 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izpolnjevanju poslovnega načrta Javnega sklada za regionalni razvoj 
ter izvajanju sklepov vlade. 

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

Višino sredstev določa zgoraj omenjeni zakon ter dejanski priliv sredstev. 

jjfflll507 - Gospodarska osnova za avtohtone narodne skupnosti  

Opis podprograma 

Poslanstvo podprograma je zagotovitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za italijansko in madžarsko 
narodno skupnost ter romsko etnično skupnost. Finančna sredstva naj bi omogočala ohranitev etničnih skupnosti in 
'zboljšala njihov gospodarski položaj. Poleg tega se z aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru tega podprograma, 
zagotavlja multikulturr.ost na območjih, kjer živijo narodne skupnosti in boljše čezmejno gospodarsko sodelovanje. 
Zahteva po zagotavljanju gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti izhaja tudi iz podpisa mednarodnih 
Pogodb in konvencij, ki jih je podpisala Republika Slovenija. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Proračunska postavka v okviru tega podprograma se realizira v skladu z Zakonom o uporabi sredstev, pridobljenih 
iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 
22/00, 67/01 in 47/02) in sicer v višini 2,5% od prispelih sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove avtohtoni 
narodni skupnosti. 

Igoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podprogram zasleduje dolgoročne cilje zagotovitve trajnega vira za financiranje izboljšanja gospodarskega položaja 3 
Pripadnikov narodnostnih skupnosti. Si 

^e,ni izvedbeni cilji podprograma In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečati trajen vir za financiranje izboljšanja gospodarskega položaja pripadnikov narodnostnih skupnosti v skladu 
v zneskom kupnine iz prodaje državnega premoženja v letu 2005, ki ustreza deležu za ustvarjanje gospodarske 
osnove avtohtoni narodni skupnosti, določenemu v zakonu. 

1161 - Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti 

°br"zložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske postavke so namenjena za ustvarjanje gospodarske osnove za italijansko in madžarsko 
narodno skupnost ter romsko etnično skupnost. Finančna sredstva naj bi omogočala ohranitev etničnih skupnosti in 
'zboljšala njihov gospodarski položaj. Poleg tega se z aktivnostmi, ki se izvajajo, zagotavlja multikulturnost na 
območjih, kjer živijo narodne skupnosti in boljše čezmejno gospodarsko sodelovanje. Zahteva po zagotavljanju 
gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti izhaja tudi iz podpisa mednarodnih pogodb in konvencij, ki jih 
Je podpisala Republika Slovenija. 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Proračunska postavka v okviru tega podprograma se realizira v skladu z Zakonom o uporabi sredstev, pridobljenih 
'z^naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 
-/00, 67/01 in 47/02) in sicer v višini 2,5 % od prispelih sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove avtohtoni 

narodni skupnosti. 
C'W na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Povečati trajen vir za financiranje izboljšanja gospodarskega položaja pripadnikov narodnostnih skupnosti. 

^2005 505 poročevalec, št. 31/11 



SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

151 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO 

Leto 

i tisoč tolaži 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 
(1)   " (2) " (3) (4)-(I) + (3) 

Strukt rjjjj 
proračuna2 # 

151 ISLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO 
'samoupravo IN REGIONALNO 
POLITIKO 

1536^JSIuiba Vlade RS za lokalno samoupravo in 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

OMI nap^rotiu Malncsamouprave 
ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

06011504 Vzpostavitev in delovanje sistema 
regionalne in strukturne politike 

06011505 Regionalni razvojni programi - 
neposredne regionalne spodbude 

06011506 EU razvojne spodbude 
06011508 Posebni ukrepi regionalne politike 

943.204 

4.119.960 

4.991.947 
630.164 

100,00| i -14.924 I 10.670.352 | I 

46,72 
5,90 

-389.897 

274.421 

4.602.050 

904.585 
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&U/PV . IZDA TKIPQ PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in naloib 

^JiUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRA VO IN REGIONALNO POLITIKO 

Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

Č51 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 
proračun 200S proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 

(1)"  (2) (3) (4)° (t) + (3)   (5) 

Cj [SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO 
SAMOUPRAVO IN REGIONALNO 
POLITIKO 

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

^ Celovanie na področju lokalne samouprave 
isr koordinacija vladne in lokalne ravni 

®®0ll504 Vzpostavitev in delovanje sistema 
regionalne in strukturne politike 

^'' 507 Gospodarska osnova za avtohtone 
narodne skupnosti 

500.000 | 

500.0001 

500.000 

500000 

500.000 

100,001 

100,00 

100-00 

100,00 

0,00 

■290.000 I 

-290.000 

-290.000 

-327.500 

37.500 

100,00| : -290.000 I i 210.000| 

210.000 J L 

210.000 

?1QQQQ 

172.500 

37.500 

100,00| 

100,00| 

100,00 

100.00 

82,14 

17,86 
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KAZALO 

* 511 1537 - Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu  
A - Bilanca odhodkov 

18041504 - Podpora Slovencem v zamejstvu in tujini  ^ 
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j537 - Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

A - Bilanca odhodkov 

18041504 - Podpora Slovencem v zamejstvu in tujini 

podprograma 

Namen sofinanciranja slovenskih organizacij v zamejstvu in po svetu je spodbujanje dejavnosti, ki omogočajo 
"lijevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete med slovenskimi rojaki, njihovo medsebojno 
povezovanje ter ohranjanje vezi s Slovenijo. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Ustava RS (5. člen), 
" Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
" Resolucija o položaju avtohtonih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih 

dejavnikov RS, Resolucija o odnosih s Slovenci po svetu, 
* Načela finančne podpore RS slovenskim avtohtonim manjšinam. 

dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so krepitev položaja slovenskih rojakov v zamejstvu in po svetu, njihovo kulturno, 
Prosvetno in gospodarsko povezovanje z matično državo, informiranje, svetovanje in pomoč glede pravne zaščite. 

izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Delovanje slovenskih organizacij v zamejstvu in tujini. 

Z3 

S4?5 - Plače 

Obrozloliiev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje plač zaposlenim v Uradu. §5 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva za plače so izračunana po stanju april 2004 ob upoštevanju naslednjega: Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu je bil decembra 2004 ustanovljen na novo in je v postopku priprave sistemizacije. Zato se 
Predvideva povečanje števila zaposlenih še pred koncem leta 2005. 

^479 - Materialni stroški 

^razloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Omenjena postavka zajema stroške obiskov predstavnikov Urada pri Slovencih v zamejstvu, Evropi in drugod po 
svetu. Predvidevajo se večji izdatki v povezavi s samim operativnim delovanjem Urada in delovanjem izven 
Prostorov Ministrstva za zunanje zadeve: obratovalni stroški, upravljanje, čiščenje in varovanje prostorov, pisarniški 
[Material, izdatki za reprezentanco, ipd. V okviru te postavke so planirana še sredstva za redno vzdrževanje opreme 
•n tehnično zagotavljanje nemotenega delovanja urada. V znesku so zajeti tudi stroški komunikacij, pisarniškega 
Materiala in promocijskega materiala s katerim Urad oskrbuje slovenska društva v tujini. 

* 'odišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Računi temeljijo na pričakovani inflaciji in ocenjene povprečne vrednosti tujih valut (valut nakazila). 

^ - Izseljensko društvo Slovenija v svetu 

'"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Kot edina tovrstna ustanova redno izvaja dejavnosti v povezavi s priseljevanjem Slovencev iz tujine - nuđenje 
'"formacij, posredovanje pri urejanju dokumentov, stalnega bivališča, nostrifikacij, iskanju služb, stanovanj itd., 
j^Sanizira letni Tabor Slovencev - okrogla miza z uvodnimi predavanji, vsako leto pripravi več slikarskih in 
"'Parskih razstav, vokalnih in inštrumentalnih koncertov slovenskih izseljenskih umetnikov, posreduje pri 
s°stovanjih slovenskih kulturnih in drugih skupin v izseljenstvu, predvsem pa organizira gostovanja izseljenskih 
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skupin v Sloveniji in zamejstvu, tradicionalno organizira obisk tečajev slovenskega jezika za večje organizirane 
skupine mladih iz izseljenstva - maturante slovenske srednje šole v Argentini in Kanadi, pa tudi druge podobne 
organizirane skupine mladih. SVS večkrat na leto organizira kulturna in družabna srečanja povratnikov iz 
izseljenstva itd. 

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

Ocena stroškov delovanja. 

ObrazloUtev projektov v okviru proračunske postavke 

Izvajanje dejavnosti v povezavi s priseljevanjem Slovencev iz tujine - nuđenje informacij, posredovanje pri urejanju 
dokumentov, stalnega bivališča, nostrifikacij, iskanju služb, stanovanj itd. 

5494 - Slovenska izseljenska matica 

ObrazloUtev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Slovenska izseljenska matica redno organizira letno Srečanje v moji deželi - izseljenski piknik, posreduje pri 
gostovanjih slovenskih kulturnih in drugih skupin v izseljenstvu in obratno, pripravlja slikarske kolonije za 
izseljence, delavnice za mlade itd. 

Urad je skupaj z Ministrstvom za kulturo izvedel ciljni razpis za osrednjo revijo za Slovence po svetu. Glasilo izdaja 
Slovenska izseljenska matica, poleg tega pa tudi štirimesečnik v angleščini Slovenija ter letni Izseljenski koledar - 
za ta dela so odgovorni zaposleni, ki prejemajo sredstva za plače itd. prek Urada. Za samo izhajanje revije Slovenija 
svet pa letno vsoto prispeva tudi Ministrstvo za kulturo. 

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

Znižanje v skladu s sklepom Vlade 409-01/2001-13 z dne 22.4.2004 in ugotovitvami pri nadzoru nad porabo 
sredstev. 

Ocena stroškov delovanja. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Organizacija letnega Srečanja v moji deželi in obveščanje Slovencev v zamejstvu in po svetu. 

5489 - Svetovni slovenski kongres 

ObrazloUtev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Svetovni slovenski kongres si prizadeva vzpostavljati čim tesnejše povezave med rojaki v RS, zamejstvu in 
izseljenstvu na različnih ravneh. Redno organizira letne konference slovenskih zdravnikov, podjetnikov, 
znanstvenikov idr. iz izseljenstva, pripravlja tematske Večere izza kongresa, slikarske in kiparske razstave, poletni 
tabor - aktivne počitnice s tečajem slovenščine za otroke izseljencev, izdaja svoje glasilo itd. 

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

Ocepa stroškov delovanja. 

ObrazloUtev projektov v okviru proračunske postavke 

Vzpostavljanje čim tesnejše povezave med rojaki v RS, zamejstvu in izseljenstvu na različnih ravneh in ohranjanje 
slovenstva in Slovencev. 

5500 - Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po svetu 

ObrazloUtev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se financira delovanje slovenskih organizacij po svetu (redno financiranje slovenskih društev 
na Hrvaškem, v BiH, v Makedoniji, Srbiji in Čmi gori), sofinanciranje nekaterih tradicionalnih prireditev, 
gostovanja izseljencev v Sloveniji ter slovenskih skupin pri rojakih, približevanje Slovenije mladim (ekskurzije, šole 
slovenskega jezika v Sloveniji), ekspertize. Sredstva se delijo na osnovi potrjenega programa dela Urada z3 

Slovence v zamejstvu in po svetu za leto 2005. Poleg programov, ki bodo izbrani na podlagi potrjenega program® 
dela, bodo tudi v letu 2005 organizirani seminar za učitelje slovenskega jezika in kulture, seminar za arhivarje 
slovenskih društev po svetu ter seminar za mlade, večj poudarek pa se bo namenil tudi ohranjanju slovenskega 
jezika, predvsem za izseljence iz čezmorskih držav (podpora projektu učenje Slovenščine na daljavo). 

Tudi pri tej postavki gre pretežno za devizna nakazila. 



Postavka "" Podpora Slovencem po svetu"" je sestavljena iz več vsebinskih poglavij oziroma načinov črpanja 
sredstev z nje. 

Urad Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu sofinancira delovanje omenjenih društev na osnovi letno sklenjenih 
pogodb. Urad zagotavlja društvom del sredstev za osebne dohodke in materialne stroške. • 

Omenjena slovenska društva izvajajo programe sodelovanja med matično državo in izseljenci, zlasti na področju 
Šolstva in kulture. 

Podlaga za izplačila so 5. člen Ustave Republike Slovenije, Resolucija o odnosih s Slovenci po svetu ter Načela 
finančne podpore Republike Slovenije slovenskim avtohtonim manjšinam. 

Analiza dosedanjih razpisov je pokazala, da je zaprošena vrednost tistih prijavljenih vlog, ki prejmejo pozitivno 
oceno strokovne komisije presegala vrednost odobrenih sredstev v tolikšni meri, da menimo, da bi bilo za 
zagotavljanje Ustavnih obveznosti za Slovence po svetu potrebno povišati postavko. Glede na razkorak med 
Potrebnimi ter razpoložljivimi sredstvi je potrebno v pretežni meri upoštevati predvsem načelo kontinuitete (posebna 
Pozornost se ob upoštevanju ostalih načel in kriterijev praviloma namenja dejavnostim, ki potekajo že dalj Jasa in 
katerih prenehanje, tudi za samo krajše obdobje, bi povzročilo škodo slovenski narodni skupnosti). Z razpisi Urad 
želi tudi v prihodnje vzpodbuditi in podpreti nove programe (že do sedaj pozitivno ocenjene, a zaradi prenizkih 
sredstev nerealizirane), ki bi krepili slovensko narodno zavest, kulturo in jezik. 

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

Zvišanje v skladu s sklepom Vlade 409-01/2001-13 z dne 22.4.2004. 

Ocena stroškov delovanja. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje rednega delovanja slovenskih organizacij po svetu (razen v zamejstvu) na njihovem vzgojno- 
izobraževalnem, političnem, kulturnem (vključno z mediji), športnem in gospodarskem področju. 

$497 - Ustavne obveznosti - podpora slovenski narodnostni skupnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva s te postavke so namenjena slovenskim zamejskim organizacijam v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter g 
. cl°ma na Hrvaškem. Postavka zagotavlja redno delovanje slovenskih zamejskih organizacij na njihovem vzgojno- 
"zobraževalnem, političnem, kulturnem (vključno z mediji), športnem in gospodarskem področju. Določen sklad 
sredstev se bo uporabil tudi v Sloveniji, vendar za projekte, ki so namenjeni slovenski narodni skupnosti v 
zamejstvu. Sredstva se delijo na osnovi potrjenega programa dela Urada za leto 2005. 

Sredstva na proračunski Urad utemeljuje s tem, daje slovenska manjšina v sosednjih državah (Avstrija, Italija) v 
^dnjem času izpostavljena vse večjim pritiskom za zmanjševanje in omejevanje že uveljavljenih pravic. Poleg 
sedanje finančne pomoči je zato potrebno nameniti tudi sredstva za uveljavljanje manjšinskih pravic ob pomoči 
zlasti pravnih strokovnjakov. Podlaga za izplačila so 5. člen Ustave Republike Slovenije, Resolucija o položaju 
avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov 

epublike Slovenije (RePASM) ter Načela finančne podpore Republike Slovenije slovenskim avtohtonim 
manjšinam. 

,0<lišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Ocena stroškov delovanja. 
cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

dolgoročni cilji: 
ohranjanje in razvoj slovenske manjšine (njena vsestranska krepitev) 
redno delovanje društev in organizacij 
uveljavljanje zaščite in pravic slovenske manjšine v sosednjih državah 
ohranitev najpomembnejših institucij slovenske skupnosti. 

"Volitev projektov v okviru proračunske postavke 

j^gotavljanje rednega delovanja slovenskih zamejskih organizacij na njihovem vzgojno-izobraževalnem, 
•ličnem, kulturnem (vključno z mediji), športnem in gospodarskem področju. 
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154 URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

2005 

i tisoč 

Sprejeti Strukt sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt 
proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračun*.?--- 
  (D (2) (3) (4) = (1) + (3) L 

154 |URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V I 
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KAZALO 

1517 - Služba vlade za zakonodajo  
A - Bilanca odhodkov 

04031506 - Priprava in nadzor zakonov ter drugih pravnih akto/ 



1S17 - Služba vlade za zakonodajo 

A. - Bilanca odhodkov 

94031506 - Priprava in nadzor zakonov ter drugih pravnih aktov  

Opis podprograma 

Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (Uradni list RS, 
St. 15/01 in 43/01), ki je začel veljati dne 03.03.2001, določa delovne naloge in osnove za notranjo organizacijo 
službe. Z navedenim odlokom je služba dobila nove obsežne sklope delovnih nalog, predvsem delovne naloge v 
zvezi s prilagajanjem slovenskega pravnega sistema pravu Evropske unije. 

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je v okviru svojega delovnega področja pristojna za obravnavo 
zakonov in drugih aktov, kijih Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, oziroma 
ki jih Državni zbor predloži v mnenje vladi, predlogov pravnih aktov vlade in osnutkov pravnih aktov ministrov, z 
vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter s pravom Evropskih skupnosti, pa tudi z vidika pravil pravne 
tehnike. 

Poleg tega obravnava vprašanja izgradnje pravnega sistema ter v sodelovanju z vlado in resornimi ministrstvi skrbi 
za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti. Po sklepu vlade pripravlja tudi predloge zakonov in drugih aktov, poleg 
tega pa obravnava vprašanja prilagajanja pravnega sistema pravu Evropskih skupnosti ter primeijalnopravno 
proučuje pravo drugih držav in mednarodnih organizacij. V pristojnosti službe je tudi izdaja Uradnega lista 
Republike Slovenije in vodenje Registra predpisov Slovenije. 

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je pristojna za vnos podatkov o prenosu direktiv v pravni red 
Republike Slovenije in polnih besedil pravnih aktov Republike Slovenije v Elektronsko notifikacijsko bazo, ki jo je 
vzpostavila Evropska Komisija. Pred pristopom Republike Slovenije k EU je bila služba na podlagi sklepa vlade 
zadolžena, da na podlagi podatkov o prenosu določb direktiv v pravni red Republike Slovenije, ki jih vsebuje 
Podatkovna baza Register predpisov Slovenije (RPS), kamor so jih v postopku harmonizacije vnesli resorni organi, 
'zvede postopek prednotifikacije z vnosom podatkov in polnih besedil pravnih aktov Republike Slovenije iz baze 
RPS v prednotifikacijsko bazo, po pristopu pa je po identičnem postopku služba zadolžena tudi za izvajanje 
"otifikacije. 

Pri opravljanju svojih nalog sodeluje Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo tudi z drugimi državnimi in 
tujimi institucijami. V okviru neposrednega mednarodnega sodelovanja služba zaradi narave svojih pristojnosti in 
dela sicer ne nastopa samostojno, vzpostavila pa je sodelovanje s sorodnimi službami različnih evropskih držav, 
predvsem z vidika vključitve v EU, objavljanja pravnih predpisov v uradnih glasilih ter zakonodajnega postopka. 

^"konske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za delo Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je 25. člen Zakona o Vladi Republike 
^'ovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) ter Odlok o organizaciji in delovnem področju 
Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (Uradni list RS, št. 15/01 in 43/01). Podlago za sestavo, pripravo 
'n 'Zvrševanje proračuna Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo kot proračunskega uporabnika, ki je 
hkrati tudi predlagatelj finančnega načrta, pa predstavljata Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
'24/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 
" ZJF-C) ter na njunih podlagah izdani podzakonski predpisi in navodila. 

"poročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^ letu 2005 bo služba nadaljevala z že začetimi projekti, ki so se izkazali kot koristni in glede na dosežene rezultate 
nujno potrebni v pogojih delovanja polnopravnega članstva v EU: 

> Preoblikovanje slovenskega pravnega reda ob pristopu k Evropski uniji - gre za projekt, kije namenjen strokovni 
'n splošni javnosti. V okviru tega projekta služba skrbi za organizacijo različnih dejavnosti (od izdelave študij in 
gradiv o pogojih delovanja slovenskega pravnega reda in institucij v okviru EU in njihove objave, do 
organiziranja različnih oblik seznanjanja strokovne in splošne javnosti o pravnih vprašanjih, povezanih s 
članstvom RS v EU). Posebno pomembna je organizacija prevodov sodb Sodišča Evropskih skupnosti, ki so 
osnova za razumevanje prava Evropskih skupnosti, za kar je nujno potrebno tako znanje francoskega jezika kot 
tudi pravna izobrazba, saj gre za specifična strokovna besedila. 

> Nomotehnika - zaradi polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji bo potrebno priročnik z 
vzorci aktov in teoretičnim pojasnjevalnim delom, ki bo ministrstvom v pomoč pri pripravi zakonov in drugih 
Predpisov ter aktov, nadgrajevati tudi z izkušnjami pravne redakcije aktov Evropske unije. Tako bo doseženo 
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večje poenotenje prakse pripravljanja predpisov, odpravljene bodo poglavitne nejasnosti v zvezi s pripravo 
predpisov in posledično olajšano delo tako ministrstvom kot tudi službi. Hkrati bo s standardizacijo oblike 
predpisov bistveno olajšana nadaljnja obdelava in razširjanje predpisov, predvsem v elektronski obliki, kar je 
tudi sicer ena od prednostnih nalog vlade. 

c) (So)financiranje izdaj periodičnih publikacij in monografij z različnih področij, predvsem pa prevodov (objava, 
distribucija): 
- pravnih aktov Evropskih skupnosti v slovenščino (po posameznih zaokroženih področjih), 
- slovenske zakonodaje v tuje jezike (pretežno angleščino), 
- monografij, analiz in komentaijev posameznih sklopov. 

d) Študije in analize posameznih pravnih vprašanj oziroma področij (plačila zunanjim strokovnjakom po avtorskih 
pogodbah) - zaradi pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU) postajajo vse 
pomembnejše poglobljene primerjalne študije ter analize delovanja tujih pravnih sistemov ter njihovih 
institucionalnih rešitev, ki ob pravilnem razumevanju lahko pomagajo nakazovati tudi naše bodoče pravne 
rešitve. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji podprograma so tudi v letu 2005 opraviti vse naloge iz pristojnost Službe Vlade Republike 
Slovenije za zakonodajo, ki jih določajo Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno 
prečiščeno besedilo), Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96) in že omenjeni odlok o 
organizaciji in delovanju službe. 

Izrednega pomena je, da so vse zadeve iz pristojnosti službe pravočasno rešene v skladu s Poslovnikom Vlade 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 54/03, 103/03 in 114/04), k vsem pripravljenim gradivom, ki so 
službi predložena v mnenje, pa podati pripombe in jih po potrebi popraviti. Nadalje bodo tudi v letu 2005 
predstavniki službe sodelovali v različnih delovnih skupinah, ki bodisi obravnavajo posamezna sistemska vprašanja, 
bodisi pripravljajo nove zakonodajne rešitve. V skladu s svojimi pristojnostmi služba pripravlja tudi številna mnenja 
za fizične in pravne osebe, ki se nanjo obračajo v prepričanju, daje zadolžena za uradno tolmačenje predpisov. V tej 
vlogi služba napoti posameznike na pristojni državni organ ali pa jim posreduje svoje mnenje; če gre za sistemska ^ 
pravna vprašanja, ki ne pomenijo le problema izvajanja zakonov in podzakonskih aktov. g 

Kazalce, s katerim se meri kvantitativno doseganje ciljev, je število obdelanih aktov, dokumentov ter zaznamkov ^ 
udeležb na sestankih in sejah, kar se vsakodnevno zagotavlja preko elektronskega poslovanja in spremljanja poteka 
zadev z računalniško aplikacijo. Bistvenega pomena pa je tudi kvalitativno spremljanje doseganja zastavljenih 2 
ciljev. Ta se odraža v hitrem odzivu službe, zlasti pa v strokovnemu reševanju zadev, ki predstavlja potrebno 
strokovno pravno sistemsko podporo državnim organom. 

3014 - Plače ■ * 
Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zneski v okviru te proračunske postavke zajemajo izdatke za plače zaposlenih ter obvezne dajatve iz tega naslova. 
Glede na potrebe službe je bil v letu 2004 spremenjen akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Ta odraža 
posebne potrebe službe, ki za svoje delo nujno potrebuje pravnike z vrhunskim pravnim znanjem in izkušnjami pn 
kreiranju in interpretaciji prava in specifična znanja za opravljanje pravne redakcije prevodov aktov Evropske unije- 
Službi je bilo v okviru skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leti 2004 in 2005 odobrenih 42 
zaposlitev. 

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

Ob izračunu predlogov pravic porabe smo izhajali iz obstoječega kadrovskega načrta, pri tem pa upoštevali določila 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Dogovor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter regresa za letni 
dopust za leti 2004 in 2005 ter Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, hkrati pa upošteva i 
usmeritve iz Proračunskega priročnika za pripravo rebalansa za leto 2005. 

3338 - Materialni stroški 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunske postavka zajema stroške pisarniškega in splošnega materiala ter storitev, energije, vode, komunalnih 
storitev, storitev komunikacij, izdatkov za službena potovanja, tekočega vzdrževanja, najemnin ter druge operativne 

odhodke, ki so potrebni za nemoteno delovanje službe. Sredstva, načrtovana v okviru proračunske postav 
predstavljajo minimalni obseg sredstev za normalno delovanje službe v letu 2005. 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pri izračunu predlogov pravic porabe smo prvenstveno izhajali iz vladnega limita za leto 2005, ocene dejanske 
porabe za leto 2005 in upoštevali usmeritve iz Proračunskega priročnika za pripravo Predloga rebalansa za leto 
2005. 

2833 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke 2833, ki je v celoti povezana z načrtom razvojnih programov 1517-04-0001, je 
predviden minimalen obseg sredstev, ki zagotavlja delovanje službe in zaokrožitev nalog, ki so po vsebini in 
tehnično povezane z delom oddelka za pravno redakcijo in vzdrževanjem baze registra predpisov. Gre predvsem za 
nabavo strojne in programske opreme, ki jo je potrebno izpopolnjevati in nadgrajevati, manjši del pa predstavljajo 
sredstva, potrebna za plačilo finančnega najema arhivskega regala. 

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

Pri izračunu predloga pravic porabe za leto 2005 smo izhajali iz načrtovanega programa investicij za nabave, ki je 
predstavljen v načrtu razvojnih programov, upoštevali smo vladni limit in splošna pravila iz Proračunskega 
Priročnika za pripravo Predloga rebalansa za leto 2005. 

6206 - Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Republika Slovenija je morala do pristopa k Evropski uniji pripraviti pravno, strokovno in jezikovno usklajeno 
slovensko različico pravnih aktov Evropske unije. Ta zahteva izhaja tako iz pravnega reda Republike Slovenije, 
kakor tudi iz pravnega reda EU, ki določa, da so vsi uradni jeziki članic EU tudi uradni jeziki EU in da so vse 
Jezikovne različice besedil pravnih aktov EU izvirne, v ■» 

2a zagotovitev nemotenega delovanja pravnega sistema Republike Slovenije v pogojih članstva v EU bi morala S 
Republika Slovenija do vstopa zagotoviti tudi slovensko različico temeljnih sodb Sodišča Evropskih skupnosti. ^ 

Za realizacijo delovnih nalog Službe Vlade RS za zakonodajo, kije med drugim pristojna tudi za opravljanje pravne 3 
redakcije prevodov pravnih aktov EU, ki morajo biti pred tem strokovno redigirani s strani pristojnih resornih §5 
Ministrstev, in za posredovanje slovenske različice pristojnim pravnim službam za finalizacijo v Svem in Komisiji, 
Je izrednega pomena ustrezna izobrazba pravnikov - lingvistov, ki morajo poleg pravne izobrazbe obvladati tudi 
francoski, angleški in nemški jezik, zato so potrebna stalna jezikovna izobraževanja in izpopolnjevanja. 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pri načrtovanju sredstev smo izhajali iz minimalno načrtovanih potrebnih sredstev za delovanje v letu 2005 ter 
Upoštevali vladni limit in splošna pravila v skladu s Proračunskim priročnikom za pripravo Predloga rebalansa za 
leto 2005. 

^raZložitev projektov v okviru proračunske postavke 
a) Preoblikovanje slovenskega pravnega reda ob pristopu k Evropski uniji - gre za projekt, kije namenjen strokovni 

'n splošni javnosti. V okviru tega projekta služba skrbi za organizacijo različnih dejavnosti (od izdelave študij in 
gradiv o pogojih delovanja slovenskega pravnega reda in institucij v okviru EU in njihove objave, do 
organiziranja različnih oblik seznanjanja strokovne in splošne javnosti o pravnih vprašanjih, povezanih s 
Članstvom RS v EU). Posebno pomembna je organizacija prevodov sodb Sodišča Evropskih skupnosti, ki so 
osnova za razumevanje prava Evropskih skupnosti. 

> Nomotehnika - zaradi polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji bo potrebno priročnik z 
vzorci aktov in teoretičnim pojasnjevalnim delom, ki bo ministrstvom v pomoč pri pripravi zakonov in drugih 
Predpisov ter aktov, nadgrajevati tudi z izkušnjami pravne redakcije aktov Evropske unije. Tako bo doseženo 
večje poenotenje prakse pripravljanja predpisov, odpravljene bodo poglavitne nejasnosti v zvezi s pripravo 
predpisov in posledično olajšano delo tako ministrstvom kot tudi službi. Hkrati bo s standardizacijo oblike 
Predpisov bistveno olajšana nadaljnja obdelava in razširjanje predpisov, predvsem v elektronski obliki, kar je 
tudi sicer ena od prednostnih nalog vlade. 
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4277 - Projekt IDC 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt Informacijsko dokumentacijskega centra - IDC omogoča kakovostno spremljanje poteka zakonodajnega 
postopka in prevzemanje pravnega reda EU in omogoča uporabnikom prijazen vpogled v baze pravnega reda EU ter 
njihove neposredne povezave s slovenskimi predpisi tako v fazi načrtovanja kot tudi po njihovi uveljavitvi. 

Republika Slovenija je morala, enako kot ostale nove države članice EU, uskladiti svoj nacionalni pravni red s 
pravnim redom EU do 1. maja 2004 ter mora od 1. maja 2004 izvajati pravni red EU v celoti in s tem zagotoviti 
enake pravice in dolžnosti vsem državljanom razširjene EU. S 1. majem 2004 so morale nove države članice izvesti 
tudi formalni postopek notifikacije vseh 1.683 direktiv, katerih seznam je pripravil Generalni sekretariat Komisije. 
Da bi realizirala izvedbo postopka notifikacije že pred dejanskim pristopom, je Komisija vzpostavila posebno 
prednotifikacijsko podatkovno in dokumentacijsko bazo (Pre-notification database), in s tem omogočila izvedbo 
elektronske prednotifikacije že pred pristopom. 

Vlada je v zvezi s to nalogo sprejela ustrezne sklepe in določila način izvedbe prednotifikacijskega postopka ter s 
sklepom pooblastila Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, da na podlagi podatkov o prenosu določb 
direktiv v pravni red Republike Slovenije, kijih vsebuje podatkovna baza Register predpisov Slovenije (RPS) in so 
jih v postopku harmonizacije v bazo RPS vnesli resorni organi, izvede postopek prednotifikacije z vnosom podatkov 
in polnih besedil pravnih aktov Republike Slovenije iz baze RPS v prednotifikacijsko bazo. Po identičnem postopku 
je v letu 2005 služba zadolžena tudi za postopek notifikacije, ki poteka od pristopa Republike Slovenije k EU dalje. 

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

Pri izračunu predloga pravic porabe za leto 2005 smo izhajali iz načrtovane dejanske porabe, upoštevali smo vladni 
limit in splošna pravila iz Proračunskega priročnika za pripravo Predloga Rebalansa za leto 2005. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru projekta IDC je služba v letu v letu 2002 ob sodelovanju takratnega Centra Vlade za informatiko in Službe 
Vlade za evropske zadeve v celoti prevzela koordinacijo nad celotno bazo registra predpisov, ki vsebuje: g 
- Register predpisov Slovenije (RPS), S 
- Register evropskih predpisov (REP), £ 
- Register prevodov (RP), ^ 
- Zbirka izjav o skladnosti (ZIS), g; 
- Zbirka objav v Uradnem listu RS (ZOUL), 
- Register institucij (INFRA), 
- Razvid pravic do aplikativnih sistemov (RPAS). 

Čeprav je večina zbirk podatkov nastala v sklopu programa projektov Informacijsko dokumentacijskega centra - 
IDC, ki skupaj tvorijo celoto in omogočajo kakovostno spremljanje poteka zakonodajnega postopka in prevzemanje 
pravnega reda EU, so le te osnovni okvir projektov IDC že prerasle in so zato RPS in z njim povezane 

informatizirane zbirke podatkov postali samostojni projekti. Tako postaja RPS, ki je bil sprva vzpostavljen kot 
pripomoček za delo znotraj državne uprave, povsem javna baza podatkov o veljavni zakonodaji v Republiki 
Sloveniji ter tudi o predpisih, ki so šele v postopku sprejemanja, saj je preko intemeta postal javno dostopen prav 
vsakomur. V obdobju prilagajanja slovenskega prava evropskemu se je RPS dodatno razširil. Vzrok za to je bi 
predvsem v potrebi po poročanju Evropski uniji tudi o podatkih o slovenskih predpisih, oziroma o njihovem 
povezovanju z evropskimi predpisi. 

1329 - Publikacije in prevodi 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomembna naloga Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo je organizacijo različnih dejavnosti (od 
izdelave študij in gradiv o pogojih delovanja slovenskega pravnega reda in institucij v okviru EU in njihove objave, 
do organiziranja različnih oblik seznanjanja strokovne in splošne javnosti o pravnih vprašanjih, povezanih s 
članstvom Republike Slovenije v EU, izdaje publikacij in gradiv), pri čemer predstavljajo prevodi in preučevanje 
pravnih aktov Evropskih skupnosti osnovo za prilagoditev slovenskega pravnega reda. Posebno pomembna Je 

organizacija prevodov sodb Sodišča Evropskih skupnosti, ki so osnova za razumevanje prava Evropskih skupnost', 
za kar je nujno potrebno tako znanje francoskega, angleškega in nemškega jezika kot tudi pravna izobrazba, saj Pe 

za specifična strokovna besedila. Za ustrezno kvaliteto delovanja je obvezno stalno dodamo izpopolnjevanje in 

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

Pri izračunu planiranih sredstev za leto 2005 smo izhajali iz načrtovane porabe v letu 2005, pri tem pa upoštevali 
vladni limit in usmeritve iz Proračunskega priročnika za pripravo Predloga rebalansa za leto 2005. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

(So)financiranje izdaj periodičnih publikacij in monografij z različnih področij, predvsem pa prevodov (objava, 
distribucija): 
- pravnih aktov Evropskih skupnosti v slovenščino (po posameznih zaokroženih področjih), 
" slovenske zakonodaje v tuje jezike (pretežno angleščino), 
• monografij, analiz in komentarjev posameznih sklopov. 

8255 - Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU - tuja donacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znesek v okviru proračunske postavke 8255 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU - tuja donacija, so namenska 
sredstva, ki predstavljajo sredstva za delovanje Komisije za usklajevanje zakonodaje z EU. Proračunska postavka je 
v celoti povezana z načrtom razvojnih programov s šifro 1517-04-0001. 

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

Pri izračunu predloga pravic porabe za leto 2005 smo izhajali iz načrtovanega delovanja in s tem povezanega 
potrebnega obsega sredstev, pri tem pa upoštevali vladni limit in splošna pravila v skladu s Proračunskim 
Priročnikom za pripravo Predloga rebalansa za leto 2005. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Študije in analize posameznih pravnih vprašanj oziroma področij - zaradi pristopa Republike Slovenije k EU 
postajajo vse pomembnejše poglobljene primerjalne študije ter analize delovanja tujih pravnih sistemov ter njihovih 
"istitucionalnih rešitev, ki ob pravilnem razumevanju lahko pomagajo nakazovati tudi naše bodoče pravne rešitve. 



SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

155 SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tohrijjl 

Sprejeti Strukt sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. 
proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2 

d) (2) ~ (3) (4)-(l) + (3) 1 • 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

155 ISLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO 359.653 | 100,00| 

1517 I Služba vlade za zakonodajo 
J 359.653 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 
04031506 Priprava in nadzor zakonov ter drugih 

pravnih aktov 

I JOOjOJ 

359.653 

359.633 

359.653 

100,00 

100-00 
100,00 

1.373 

1.373 
1.373 

361.025 

361.025 
361.025 100,0° 

t 
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KAZALO 

1. del 

A - Bilanci odhodkov 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE   
0403 - Druge skupne administrativne službe    

2. del 

1522 - Statistični urad Republike Slovenije......—  
A - Bilanca odhodkov 

04031511 - Statistične storitve  



1. del 

A - Bilanca odhodkov 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Oznaka in nazM glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0403 Druge skupne administrativne službe 

0403 - Druge skupne administrativne službe  

Opis glavnega programa 

Opis je enak kot pri podprogramu. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opis enak kot pri podprogramu. 

Glavni letni Izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opis enak kot pri podprogramu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1522 - Statistični urad Republike Slovenije 
04031511 Statistične storitve 



2. del 

. • V » ' • JI ■ • * 1*1 O1 * • " 
stični urad Republike Slovenije 

A - Bilanca odhodkov 

04031511 - Statistične storitve  

Opis podprograma 

Vodenje in izvajanje statističnih storitev na ravni države; Statistični urad (v nadaljevanju Urad) in pooblaščeni 
izvajalci državne statistike izpolnjujejo naloge tako, da bo slovenska državna statistika izpolnjevala vse zahteve do 
EU in domačega okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o državni statistiki (Uradni list RS St.45/95 in 9/2001) 
- Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS št. 133/2004) 
- Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2003-2007 (Uradni list RS št. 10/2003) 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji državne statistike so naslednji: 
- Pokrivanje potreb uporabnikov na nacionalni ravni 
- Pokrivanje potreb mednarodnega izkazovanja s poudarkom na izpolnjevanju zahtev Evropske unije c 
- Zadovoljevanje potreb uporabnikov s kakovostnimi statističnimi podatki, izboljšanje kakovosti storitev, 

predvsem pravočasnosti, primerljivosti, zanesljivosti podatkov in preglednosti metodoloških pristopov in 
omejitev £ 

- Usklajevanje metodoloških osnov znotraj slovenske državne statistike (Statistični svet RS, statistični sosveti) in -p 
mednarodno z uporabo čim več že zbranih podatkov (evidence v javni upravi, ustanovah in podjetjih) % 

- Nadaljnji razvoj registrsko usmerjene statistike 
- Projektno, operativno in programsko vodenje 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Statistični urad RS je v skladu z Letnim programom statističnih raziskovanj (Uradni list RS št. 133/04) odgovoren 
za izvedbo preko 400 statističnih raziskovanj. Statistični svet RS je na svoji 13. seji dne 16.7.2004 razpravljal o 
Prednostnih nalogah SURS-a v letu 2005, kijih po področjih v nadaljevanju navajamo: 
1. Statistična infrastruktura: 

- Kontinuirane aktivnosti v zvezi z večanjem kakovosti statističnih podatkov, razbremenjevanje poročevalski" 
enot, skrajševanje časa med zaključkom poročevalskega obdobja in objavo podatkov; 

- Celosten pristop k problemu varovanja in statistične zaščite podatkov. 
2. Demografske in socialne statistike: 

- Začetek izvajanja harmonizirane ankete gospodinjstev, s poudarkom na podatkih življenjske ravni, 
dohodkov in socialne vključenosti prebivalstva; 

- Spremljanje aktivnosti prebivalstva na trgu dela v povezavi z različnimi dejavniki kot so izobrazbe, sp° > 
starost in regionalna razporeditev. Pridobljeni podatki bodo omogočili spremljanje strategije aktivne politik® 
zaposlovanja in nacionalnega programa na področju trga dela in zaposlovanja ter doseganje ciljev Lizbons 
strategije na področju zaposlovanja; 

- Spremljanje plač iz administrativnih virov, izboljšava informacij o stroških dela, delovnih urah, spremljanje 

ustvarjanja prostih delovnih mest; 
- Priprava celovitih podatkov o financiranju izobraževanja na različnih stopnjah, spremljanje nadaljnjega 

izobraževanja v podjetjih in drugih oblik vseživljenjskega učenja; 
- Uvedba sistema nacionalnih zdravstvenih računov, poenotenje statistik bolnišničnih obravnav in bolni5nične 

dejavnosti; 
- Priprava izvedbe ankete o žrtvah kriminala, spremljanje področja migracij in azila. 

3. Makroekonomske statistike: 
- V nadaljnjem razvoju Evropskega sistema računov 1995 je pomembna naloge dokončanje tretje faze ra2V-p 

ESR 1995, ki vključuje račune sektorja države; prehod na četrtletno finančno statistiko; Skupaj z BS in ^ 
delo na četrtletnih nefinančnih sektorskih računih ter začefek dela na letnih nefinančnih računih 
institucionalne sektorje; 
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- Na področju statistike cen so pomembne naloge spremljanje indeksa cen življenjskih potrebščin, 
harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, paritete kupne moči, indeksa cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih, indeksa cen na drobno. 

Poslovne statistike: 
- Na področju strukturne statistike podjetij je prednostno področje razvoja letno spremljanje tržnih storitvenih 

dejavnosti; 
- Nova evropska uredba za statistiko tujih podružnic prinaša zahtevo po podatkih o poslovanju podjetij pod 

tujim nadzorom na domačem ozemlju (invvard FATS) in podatkih o poslovanju podružnic domačih podjetij 
v tujini (outvvard FATS); 

- Nadaljnji razvoj statističnega poslovnega registra. V letu 2005 bo poudarek na izboljšanju kakovosti 
registrskih podatkov in preverjanju možnosti spremljanja informacij o integracijskih procesih v poslovni 
populaciji; 

■ V sklopu kratkoročnih statistik se bo začelo spremljanje proizvodnih cen za tuji trg, potekalo bo delo pri 
izračunu indeksa industrijske proizvodnje in nadaljnji usklajenosti z uredbo EU-ja, ki določa področje 
kratkoročnih statistik (1165/98); 

- Zadnja leta je področje energetike zaznamovalo odpiranje trgov z električno energijo in zemeljskim plinom. 
Pomembna naloga za SURS bo analiza konkurenčnosti podjetij ter vpliv prostega trga na oskrbo z energenti; 
nadaljevalo se bo zbiranje podatkov o soproizvodnji električne in toplotne energije, ki omogoča 
učinkovitejše izkoriščanje tradicionalnih fosilnih goriv in v zvezi s tem zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov; zagotavljanje podatkov za izračun in prikaz strukturnih kazalnikov in evrokazalnikov s področja 
energetike, kazalnikov energetske učinkovitosti in kazalnikov konkurenčnosti; uskladitev poročanja 
energetskih statistik in priprava poročil o emisijah toplogrednih plinov v skladu z Okvirno konvencijo 
Združenih narodov o spremembi podnebja. 

- Na področju statistike transporta se bo tudi v letu 2005 nadaljevala prenova statistike cestnega blagovnega 
transporta, ki edina daje informacije o prevozu blaga po cestah, ki ga opravljajo slovenski prevozniki v 
Sloveniji in v tujini. Prav tako se bo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami nadaljevalo prilagajanje 
zahtevam regulative EU št. 91/2003 o statistiki železniškega transporta. 

■ Izvedba ankete o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v podjetjih in gospodinjstvih. 
* Vzpostavitev satelitskih računov na področju turizma, revizija raziskovanja o mesečni nastanitveni statistiki. 

Denarne, finančne, trgovinske in plačilnobilančne statistike: 
' Leta 2004 uvedeno izjemno obsežno raziskovanje Intrastat (statistika blagovne menjave med državami 

članicami) bo zahtevalo nadaljnje dopolnitve in izpopolnitve na metodološkem (vsebinskem), tehničnem 

Nova Gorica). Potrebno bo nadaljnje izobraževanje poročevalskih enot. S prenosom obdelav podatkov v 
lokalno omrežje bo izvedena posodobitev programske opreme in obdelav za Extrastat, ki bo povezana tudi s 
samo metodološko prenovo področja (vezano predvsem na prevzem skupne trgovinske politike EU-ja s 1. 5. 
2004). Izboljševali se bosta kakovost in diseminacija podatkov. Prav tako se bo nadaljevala revizija izračuna 
indeksov povprečnih vrednosti izvoza in uvoza; 
Nadaljevalo se bo vzpostavljanje nadomestnih virov plačilne bilance za obdobje po vključitvi v denarno 
unijo. 

^etijstvo, gozdarstvo in ribištvo: 
" Glavne aktivnosti na področju statistike kmetijstva bo SURS tudi v letu 2005 usmeril v čim večjo možnost 

izrabe administrativnih podatkovnih virov za potrebe statistike; 
Prednostne naloge na področju ERK-ja v letu 2005 bodo uvajanje metodologije EAA 97 Rev. 1.1, 
izboljševanje kakovosti podatkov v skladu z novimi oz. kakovostno izboljšanimi viri ter priprava 
metodologije. Na področju priprave ERK-ja v stalnih cenah, na katerih temelji izračunavanje dohodkovnih 
kazalnikov, bo potrebno poglobljeno delo. 
Strukturna raziskovanja kmetijskih gospodarstev (vsakih 10 let popis, med popisoma pa še tri vmesna 
vzorčna raziskovanja) zagotavljajo osnovne podatke za vodenje skupne kmetijske politike v EU-ju. Hkrati so 
vir mikropodatkov o socialnoekonomskih značilnostih družinskih kmetij, rabi kmetijskih zemljišč, živini in 
mehanizaciji ter predstavljajo statistično osnovo za izbor kmetijskih gospodarstev v vzorčna raziskovanja 
drugih kmetijskih statistik. V letu 2005 se bo izvedlo vzorčno raziskovanje (Uredba Komisije, ki dopolnjuje 
Uredbo Sveta 571/88 in dopolnjuje Odločbo Komisije 2000/115 glede raziskovanj v letih 2005 in 2007 
določa, da morajo biti podatki, zbrani s strukturnim vzorčnim raziskovanjem 2005, poslani Eurostatu za 
Slovenijo najpozneje v juniju 2006); 
Izvedba kmetijske ankete o malih enotah v kmetijstvu; 
Sodelovanje v posebnem projektu o porabi sredstev za varstvo rastlin po aktivnih snoveh in pridelku; 
Podatke za ekološko pridelavo hrane zbira državna statistika (število kmetij) in MKGP (podatke o površinah 
>n količini pridelane hrane). Nadaljnje aktivnosti so potrebne za pridobivanje podatkov o površinah, 
količinah za prodajo in lastno porabo, izvoznih in uvoznih količinah semen. 

D 
(informacijski sistem) in operativnem področju (sodelovanje s Carinsko upravo RS in Carinskim uradom a. C/3 
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7. Medpodročne statistike: 
- Najpomembnejše novosti na področju statistik okolja so povezane s sprejemom nove uredbe o statistiki 

odpadkov. Prehodno obdobje (uredba ga predpisuje do začetka poročanja) je do leta 2006. Priprave na 
poročanje, s katerimi bo SURS dopolnil manjkajoče podatke, metodologije itd., na tem področju že potekajo. 
Za izboljšanje statistike odpadkov in recikliranja bo SURS v letu 2005 zaključil pilotni projekt statistike 
odpadne embalaže. 

- SURS že zbira podatke o okoljskih izdatkih iz poslovnega sektorja, pripravil bo novo raziskovanje o 
okoljskih izdatkih v javnem sektoiju. Proučil bo tudi možnost dostopnosti podatkov za ostale sektorje iz 
administrativnih evidenc podatkov. 

- Pomembna razvojna naloga bo spremljanje cen nepremičnin. 
- SURS bo na področju regionalnih statistik v letu 2005 svoje aktivnosti usmeril v dodatno izboljšanje 

kakovosti statističnih kazalnikov za nadaljnjo uporabo na področju regionalne politike. 
Statistična podpora Vladi RS pri pogajanjih z Evropsko komisijo pri predvidenem preoblikovanju 
teritorialne členitve Slovenije na ravni NUTS 2 ostaja pomembna prednostna naloga. 

- SURS sodeluje pri oblikovanju in razvijanju regionalno-analitskih statističnih kazalnikov za razna vsebinska 
področja in namene: (i) za spremljanje Državnega razvojnega programa (za Javno agencijo RS za regionalni 
razvoj), (ii) za usmerjanje razvoja podeželja v nekmetijskih dejavnostih (Eurostat), (iii) za splošno merjenje 
regionalnih razlik za potrebe strukturnih skladov EU-ja. • 

- Najpomembnejša redna naloga na področju regionalnih statistik ostaja spremljanje teritorialnih sprememb in 
upravljanje vseh enajstih ravni Standardne klasifikacije teritorialnih enot Slovenije. 

- V letu 2005 bodo objavljeni rezultati statističnega raziskovanja o raziskovalno-razvojni dejavnosti, s katero 
bodo na ravni državne statistike predstavljeni podatki o kadrovskem potencialu, ki deluje na raziskovaino- 
razvojnem področju po poklicih, po starostnih razredih, po ravneh izobrazbe ter po državljanstvu, vključno z 
mobilnostjo; bruto izdatkih za RR po virih financiranja in namenih porabe, ter o rezultatih RR-a, kot so: 
število dokončanih in nedokončanih del glede na vTsto (temeljna, aplikativna in eksperimentalni razvoj) in 
podatki o objavljenih strokovnih člankih in znanstvenih monografijah v Sloveniji in v tujini; 

- V letu 2005 bo izvedeno statistično raziskovanje o inovacijski dejavnosti, ki bo v skladu z mednarodno 
metodologijo Oslo in priporočili Eurostata za 4. harmonizirani popis inovacijske dejavnosti. 

Vsakoletni letni program statističnih raziskovanj in prednostne redne in razvojne naloge državne statistike za 
naslednje leto pripravlja SURS skupaj s pooblaščenimi izvajalci državne statistike. Tako o programu kot o ^ 
prednostnih nalogah razpravlja Statistični svet RS ter 26 statističnih sosvetov, v katere je vključenih preko 400 ^ 
članov različnih institucij. Lemi statistični program ob upoštevanju predlogov članov Statističnega sveta RS m gj 
članov sosvetov določi predstojnik SURS-a v soglasju s pooblaščenimi izvajalci inje objavljen v Uradnem listu RS- 

SURS skupaj s pooblaščenimi izvajalci državne statistike vsako leto do konca aprila meseca pripravi poročilo o 
izvajanju letnega statističnega programa v preteklem letu, o katerem prav tako razpravljajo člani Statističnega sveta 
RS in sosvetov. 

3033 - Plače 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače so planirana v skladu z navodili Ministrstva za finance. Statistični urad pri zaposlovanju striktno 
upošteva sprejet kadrovski načrt. 

Iz postavke 3033 Plače je Statistični urad založil sredstva za izvajanje Ankete o strukturi kmetijskih gospodarstev 
(KME-JUN/STRK), za katero pričakuje sredstva iz tujine v višini cca. 50 mio SIT (zakonska osnova za izvajanje 
raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev je Uredba Sveta 571/88). Takoj ko bodo sredstva prejeta in narejene 
preknjižbe, bo izveden prenos pravic porabe iz postavke 6967- Redne leme raziskave - ankete na postavko 3033 
Plače. Le na ta način bo Statistični urad lahko izvedel anketo, ki je financirana iz evropskih sredstev in Je 

mednarodna obveza. 

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

Izhodišča in kazalci, na katerih Statistični urad utemeljuje svoje predloge pravic porabe, so: kadrovski načrt, skup"0 

število količnikov, vrednost količnika, višina regresa, jubilejne nagrade, solidarnosti, stroški za prehrano in prevoz, 
odpravnine - planirano v skladu z veljavno zakonodajo oz. pravilniki. 

3357 - Materialni stroški 
t 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za delovanje Statističnega urada in za izvajanje nalog njegove osnovne 
dejavnosti. Vključeni so stroški za pisarniški materi?.l in storitve, ogrevanje, čiščenje, voda, elektrika, komuna 
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storitev, telefon, poštne storitve (zaradi narave dela predstavljajo velik del materialnih stroškov), tekoče 
vzdrževanje, vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, reprezentanca, študentsko delo in strokovno 
izobraževanje zaposlenih. 

Izhodišča In kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Realizacija iz preteklega leta na posameznem podkontu in upoštevanje določenih posebnosti v letu 2005 kot npr. 
uvedba SPIS-, kar pomeni večje stroške na kontu izobraževanje zaposlenih 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje delovanja Statističnega urada. 

2839 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup računalniške opreme in licenc in za nujno potrebno pisarniško 
pohištvo. 

Vzdrževanje in postopna prenova informacijsko tehnološke infrastrukture je nujni pogoj za normalno izvajanje 
Program statističnih raziskovanj ter operativno institucionalno delovanje Statističnega urada. Pri tem Urad kot prvo 
prioriteto prenove vedno postavlja najbolj kritične dele IT. Posebnega pomena je prenova in nadgradnja primarnega 
dela tehnične infrastrukture Urada, katero tvorijo ključni strežniki ter ustrezna komunikacijska oprema. To vprašanje 
je še posebej pomembno zaradi dveh lokacij na katerih Urad deluje, zaradi česar v bistvu obstajata fizično dve 
lokalni mreži, ki so medsebojno povezane preko HKOM omrežja. Vendar je povezava še vedno z nezadostno 
^ogljivostjo, saj 2 megabitno hitrost na Parmovi 33 delimo skupaj z drugimi državnimi institucijami na tej lokaciji. 
Delo na dveh lokacijah pravzaprav narekuje potrebo po nekaj več resursov kot bi jih sicer potrebovali. V zvezi s tem 
Je predvidena (in delono že realizirana) nabava in razširitev primarnega dela lokalne mreže v kateri je 
najpomebnejša nabava strežniške omare z le dvema rezinama (Blade center, račk mounted), ki omogoča učinkovito 
"i cenovno ugodno zamenjavo obstoječih strežnikov. Znotraj omenjene nabave je bil nabavljen tudi zmogljivejši 
stražnik za potrebe prehoda na elektronsko pisarniško poslovanje (SPIS) na katerem bo shranjevano skenirano 
dokumentarno gradivo. Poleg omenjenega je načrtovana tudi razširitev strežnikov, ki so v funkciji diseminacije prek 
•nterneta, kar je posebno pomembno za uporabnike statističnih spletnih strani. 

Največji del sredstev v tem letu (in kot prva prioriteta) namenjamo programski opremi. Gre za več različnih sklopov 
med katerimi je potrebno omeniti zlasti programsko opremo, kije že vrsto let namenjena izvajanju statističnih nalog. 
To so predvsem SAS, Oracle, Blaise, Pc-Axis in TPL (Table Programing Language), kakor tudi splošna programska 
°Premo firme Microsoft (ki se uporablja na podlagi pogodbe sklenjene znotraj krovne pogodbe med firmo Microsoft 
ln CVI). Poleg tega je izredno pomembna zamenjava (pra)starih verzij programske opreme za pripravo publikacij ter 
oprema za podporo razvojnemu aplikativnemu delu. Ne nazadnje je potrebno še omeniti sistemsko programsko 
°Premo, ki je nujna za izvajanje sistemske administracije ter odpravljanje evidentnih težav na posameznih 
segmentih delujoče infrastrukture. 
Pri načrtovanju novih nabav in nadgradnjah obstoječih smo torej izhajali iz potrebe po večjih zmogljivostih, večji 
zanesljivosti ter ustrezni odzivnosti na potrebe tako zunanjih kot notranjih uporabnikov informacijsko tehnične 
'r'frastrukture Urada. 

ti'od iSča in fraza/d (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Število delovnih postaj, število nalog, število zaposlenih in povezave v evropski statistični sistem in število povezav 
2 zunanjimi uporabniki. 

^et"l cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nemoteno delovanje IT sistema in odprava najbolj kritičnih ozkih grl. 

^r°Zloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt 1522-01-0002 Zamenjava in nadomestitev dotrajanega pohištva 

^ okviru tega projekta potekajo aktivnosti v zvezi z minimalnim vzdrževanjem pisarniške in druge razne opreme, 
1 Je nujno potrebna za opravljanje dejavnosti Urada. 

Projekt 152-02-0004 Zamenjava in obnova računalniške opreme 

^ okviru tega projekta potekajo aktivnosti, da lahko Urad izvršuje naloge, katere zahtevajo vsak dan večjo in boljšo 
ra^unalniško podporo (strojno in programsko). 
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5211 - Mednarodno sodelovanje , 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so sredstva, ki so namenjena za izvajanje sodelovanja Statističnega urada z mednarodnimi 
institucijami: Evropsko komisijo, Svetom EU in drugimi institucijami EU, OECD-jem, OZN-jem in njenimi 
specializiranimi in sorodnimi agencijami: ECE-jem, CES-om, IMF-jem, ILO-m, FAO-m, Evropsko komisijo, 
Svetom EU in drugimi institucijami EU. To sodelovanje je zelo pomembno zaradi medsebojne usklajenosti, 
programov dela in pomoči ter izpolnjevanja mednarodnih obveznosti kot to določa Zakon o državni statistiki. SURS 
sodeluje pri delu delovne skupine za statistiko Sveta EU kjer je aktivno udeležen pri sprejemanju zakonodaje EU na 
področju statistike. Aktivno deluje tudi v okviru konference Evropskih statistikov, Ekonomske komisije ZN za 
Evropo in statistične komisije združenih narodov. 

Izltodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Povprečni stroški na potovanje in predvideno število potovanj. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: doseči čim boljšo vključenost in primerljivost slovenske statistike z mednarodnim okoljem in izpolnjevanje 
nalog, kijih določa zakonodaja EU in ki so sestavni del statističnih programov. 

6968 - Razvojne naloge 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi omejenih sredstev bo dokončan le projekt v zvezi z izdelavo strateškega plana prenove informacijskega 
sistema na Uradu. Pogodba v zvezi s tem je bila podpisana v letu 2004 in se zaključi v letu 2005. 

6967 - Redne letne raziskave - ankete 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirani so stroški za naslednje večje raziskave in projekte, ki jih je Urad v skladu z Letnim programom statističnih 
raziskovanj dolžan izvesti v letu 2005: Anketa o porabi v gospodinjstvih, Anketa o delovni sili, Četrtletna anketa o 
potovanjih domačih prebivalcev, Ocenjevanje rastlinske pridelave, Anketa o številu živine, jesenski setvi in 
pridelkih, anketa Intrastat, in delno anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC). Stroški predstavljajo predvsem delo 
anketarjev na posameznih anketah in storitve zunanjih izvajalcev za izvedbo določenih statističnih raziskovanj. 

Začasno so na tej postavki predvidena sredstva v višini 50 mio SIT za Anketo o strukturi kmetijskih gospodarstev, 
ki se bo izvajala na terenu meseca junija. Zakonska osnova za izvajanje raziskovanj strukture kmetijskih 
gospodarstev je Uredba Sveta 571/88, ki določa med drugim obveznost izvajanja te ankete in financiranje. 
Financiranje po Uredbi Sveta pa pomeni, da države članice ne morejo zahtevati sredstev pred izvedbo in morajo 
sredstva založiti. V tem primeru to pomeni, da bo Urad iz postavke 6967 sredstva začasno založil. Takoj ko bo 
prišel priliv (še v letu 2005), bodo stroški na tej proračunski postavki preknjiženi na proračunsko postavko (8242)- 
Pravice porabe, ki se bodo sprostile na postavki 6967- Redne letne raziskave-ankete bodo prenesene na postavko 
3033- Plače, kjer se trenutno izkazuje primanjkljaj. 

V primeru, da junijskega vzorčnega raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev v letu 2005 ne bi izvedli, hi 
kršilo evropsko zakonodajo s področja statistike. Gre za eno osnovnih, pomembnejših raziskovanj s področja 

. kmetijskih statistik, ki ima v EU visoko prioriteto. Poleg kršenja EU zakonodaje pa ima neizvedba raziskovanja tudi 
hujše vsebinske posledice: gre za temeljno raziskovanje kmetijskih gospodarstev, katerega namen je tudi pridobitev 
nekaterih podatkov, kijih z ostalimi raziskovanji ne moremo so pa osnovni kazalci za usmerjanje kmetijske politik« 
(npr. proizvodna tipologija kmetijskih gospodarstev, ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev, podatki ° 
strukturi delovne sile na družinskih kmetijah) in se z njimi osvežuje tudi statistični register kmetijskih gospodarstev. 

Tako kot neizvedba raziskovanja bi imela posledice tudi prestavitev raziskovanja na poznejše obdobje, saj tako ne bi 
zbrali primerljivih podatkov s predhodnimi, s prestavitvijo raziskovanja pa bi ogrozili tudi izvedbo ostali" 
raziskovanj v tem letu. 

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

Za terenske ankete: cena za izpolnjeno anketo, predvideno število kilometrov in drugi ocenjeni materialni stroški. Za 
telefonske ankete: število opravljenih ur. Storitve so ocenjene na osnovi podatkov iz preteklih let. 



2493 - Lastna udeležba - PHARE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana so sredstva lastne udeležbe Statističnega urada ter za plačilo davka na dodano vrednost za projekt 
Intrastat. Celoten projekt znaša skupaj 420.358.000 SIT. Statistični urad sofinancira 25 % v obliki nakupa opreme in 
storitev kar predstavlja v letu 2005 104.938.000 SIT, v letu 2006 pa 50.870.000 SIT. Podrobnejše je projekt opisan 
pri postavki 8889. Pred rebalansom proračuna so bile pravice porabe maksimalno pobrane iz večih proračunskih 
postavk, daje bilo možno nadaljevati s procedurami za izpeljavo projekta. 

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

Izračuni temeljijo na osnovi pogodbene vrednosti, v kateri je določen 25 % delež sofinanciranja s strani Urada, za 
opremo in storitve. Urad je zavezan plačati tudi 20 % DDV. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt 1522-05-0001 Intrastat vsebuje tudi to proračunsko postavko, ki vključuje obvezno soudeležbo in plačilo 
DDV. 

?700 - ESTAT 2002.19100.005/1 - tuja donacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so sredstva, kijih mora Urad vrniti Eurostatu. Denar bo vrnjen, ko bo Eurostat izpeljal vse 
postopke za vračilo. 

8889 - PHARE CFCU - SNP 2003 - Statistika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sistem Intrastat je statistični informacijski sistem, prek katerega se zbirajo podatki o blagovni menjavi med 
državami članicami EU. V Evropi je bil uveden leta 1993 z vzpostavitvijo enotnega evropskega trga in ukinitvijo 
notranjih meja. Nadomešča podatke, ki so jih nacionalne institucije, odgovorne za statistiko zunanje trgovine, pred 
letom 1993 pridobivale s carinskih deklaracij. Vsaka nova članica EU je v skladu z evropskimi uredbami za Intrastat 
(do vključno 2004 uredbi (EGS) št. 3330/92 in (ES) št. 1901/00 z amandmaji; od 1. 1. 2005 uredbi (ES) št. 638/2004 
in (ES) št. 1982/2004) dolžna vzpostaviti in izvajati statistiko blagovne menjave med državami članicami, saj 
zunanjetrgovinski statistični podatki (Intrastat in Extrastat-statistika blagovne menjave s tretjimi državami, ki kot vir 
še vedno uporablja podatke s carinskih deklaracij) spadajo med t.i. kratkoročne (makroekonomske) statistične 
indikatorje, ki so neobhodno potrebni za vodenje nacionalne in evropske trgovinske in monetarne politike. 

Nove članice, ki so vstopile v EU s 1.5. 2004, za zgoraj navedeno zakonodajo niso smele uveljavljati derogacij 
Predvsem zaradi zaostrenih razmer po uvedbi eura leta 1999 (zahteve ECB po pravočasnih in kakovostnih podatkih 
23 spremljanje skupne evropske valute). Zato je uvajanje Intrastata potekalo pod nadzorom Statističnega urada 
Evropskih skupnosti (Eurostata), vse pristopnice pa so morale v prvem polletju 2003 izvesti poskusno raziskovanje 
'ntrastat kot zagotovilo, da bodo sposobne izvajati sistem po vstopu v EU. Slovenija (SURS) je poskusno 
raziskovanje uspešno izvedla in junija 2003 tako zbrane podatke posredovala Eurostatu. 

V sklopu poskusnega raziskovanja je SURS z lastnimi sredstvi vzpostavil osnove sistema (produkcijska baza 
Podatkov, t.i. register za Intrastat, podpora poročevalskim enotam za elektronsko poročanje in podpora SURS 
(CURS) pri zbiranju in kontroli podatkov), ki so z dodatno nadgradnjo omogočile zagon in izvajanje raziskovanja 
°t> vstopu v EU, še zdaleč pa ne pokrivajo vseh funkcionalnosti, ki so potrebne za celovito, kakovostno in nemoteno 
'zvajanje statistike zunanje trgovine (statistična baza za Intrastat za analize, ocene in diseminacijo podatkov, nova 
statistična baza za Extrastat zaradi sprememb carinske zakonodaje in prenosa iz HKOM v notranjo mrežo SURS, 
tntegracija obeh sistemov). Poleg tega je za nemoteno delovanje sistema nujno potrebna dodatna računalniška 
oprema. 

^er je Intrastat eno izmed najbolj kompleksnih in obsežnih statističnih raziskovanj v EU (veliko število 
Poročevalskih enot in podatkov na ravni proizvoda Kombinirane nomenklature, nestandardno stat. raziskovanje, ki 
23 vzdrževanje statističnega zajetja potrebuje tudi nekatere davčne podatke, določene z uredbami za Intrastat), ki 
Zahteva veliko tehničnih, človeških in finančnih virov, gaje SURS julija 2002 vključil v nacionalni program Phare 
^003. Project Fiche za projekt v skupni vrednosti 1,468 mio EUR, kije sestavljen iz tehničnega (pogodba za nabavo 
računalniške opreme) in storitvenega (pogodba za izdelavo programske opreme) dela 

'°<liSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

^a osnovi cen podobnih informacijskih sistemov v SURS-u in drugih statističnih uradih EU. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nakup strojne opreme in delna izdelava software-a po meri za statistiko zunanje trgovine (nadgradnja sistema za 
zbiranje in kontrolo podatkov za Intrastat, vzpostavitev statističnega dela informacijskega sistema Intrastat in 
začetek prenosa statističnega de'la informacijskega sistema EXtrastat z centralnega IBM računalnika v LAN. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt 1522-05-0001 Intrastat predstavlja celotno proračunsko postavko, kije v celoti financirana iz evropskih 
sredstev. Podrobna obrazložitev je že v točki 1. 

7876 - Phare Stat 2001 - ESTAT file nr.: 2003.19100.006 - tuja donacija 

ObrazlolUev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki bodo vrnjena Eurostatu, ko bodo izpeljani vsi postopki za vračilo. 

7961 - Phare Stat 2002 - ESTAT file nr.: 2004.19100.012 - tuja donacija 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so dodeljena na osnovi mednarodne pogodbe PHARE, multi-beneficiary programa 2003. Pogodba je bila 
podpisana oktobra 2004 in se zaključi avgusta 2005. Eurostat je pripravil poseben program sodelovanja za nove 
članice EU. V okviru dela programa, ki je namenjen tehnični pomoči se financirajo udeležbe na sestankih, 
seminarjih, delavnicah in delovnih skupinah na vseh področjih statistike v organizaciji Eurostata. Predvideno je tudi 
večmesečno izobraževanje posameznikov iz Urada na Eurostatu (5,5 mesecev). V sklopu pogodbe potekajo tudi 
posamezni pilotni projekti iz določenih področij statistike. Za izvedbo teh projektov je Urad zalagal sredstva za 
plače. Ko bodo projekti zaključeni in bodo potijena vsebinska in finančna poročila, bo denar vrnjen v proračun. 

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

Ovrednoteno so aktivnosti po pravilih, ki so določena v pogodbi. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Namen vseh aktivnosti je, da bo slovenska statistika čim bolj prilagojena evropski in bo tako kar v največji meri 
izpolnjevala vse zahteve EU na področju statistike. 

8242 - Pilotne raziskave - tuja donacija 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki se zbirajo sredstva, ki jih Urad prejme na osnovi številnih mednarodnih pogodb za 
številne pilotne projekte in raziskave iz različnih področij statistike. V določenih pogodbah je namen porabe 
sredstev točno določen in sicer za: stroške dela, materialne stroške, stroške anketarjev, oprema. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prilagajanje slovenske statistike mednarodnemu okolju. Pravočasno posredovani kvalitetni podatki po posamezni 
pogodbi. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke je projekt 1522-02-004 Zamenjava in obnova računalniške opreme, ki omogoča da 
je Urad informacijsko podprt. 

8169 - Projekt PECO - tuja donacija 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravice porabe so namenjene za nakup računalniške "opreme. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev računalniške opreme. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt št. 1522-02-0004 Zamenjava in obnova računalniške opreme 
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V okviru tega projekta je nabavljena in planirana računalniška oprema (strojna in programska oprema), da lahko 
Urad deluje in izpolnjuje svoje naloge in obveze. 

120 - Prodaja publikacij 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prodaja publikacij in storitev - pravna osnova je Zakon o državni statistiki. Planirani stroški so v skladu s 
Planiranimi odhodki in so planirani na osnovi prejšnjih let 

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

Realizacija iz preteklih let. 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

156 STA TISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

i!56 |STATISTIČNI URAD REPUBLIKE 
SLOVENIJE  

^1522^J Statistični urad Republike Slovenije 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

<H03 Druge skupne administrativne službe 
04031511 Statistične storitve 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rti"'" 
proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 

0) (2) (3) (4) = (1) + (3) 

2005 

2.784.701 

2.784.701 
2.784.701 

100,00 

100.00 
100,00 

472.009 

472,009 
472.009 

3.256.709 

3.256.709 
3.256.709 

100,00 

0M 
100,0° 
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SLUŽBA VLADE 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA EVROPSKE ZADEVE 
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KAZALO 

1528 - Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve  537 
A - Bilanca odhodkov 

03021502 - Koordinacija aktivnosti v procesu vključevanja in delovanja v EU  ^37 

03041501 - Predsedovanje EU  ^ 
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1528 - Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve 

A - Bilanca odhodkov 

.03021502 - Koordinacija aktivnosti v procesu vključevanja in delovanja v EU  

Opis podprograma 

SVEZ opravlja naslednje naloge: 
■ usklajuje uresničevanje veljavnih sporazumov z Evropsko unijo in dejavnosti skupnih teles, ustanovljenih s temi 

sporazumi; 
- skrbi za izvajanje dejavnosti, ki so povezane z nalogami postopnega ukinjanja instrumentov predpristopne 

pomoči oziroma izvajanjem drugih oblik pomoči, namenjenih izvajanju pravnega reda Evropske unije, ki ne 
spadajo v pristojnost drugih organov; 
usklajuje sodelovanje Republike Slovenije kot države članice Evropske unije in njenih predstavnikov pri delu 
institucij, organov in teles Evropske unije; 

■ usklajuje sodelovanje Republike Slovenije v zvezi s tehnično pomočjo Evropske unije tretjim državam; 
za Vlado Republike Slovenije koordinira pripravo stališč za pogajanja o pridružitvi in pristopu novih držav k 
Evropski uniji ter sodeluje v organih Evropske unije pri pogajanjih; 

■ poroča Vladi Republike Slovenije in zanjo opravlja posamezne naloge, ki ji jih naloži Vlada Republike 
Slovenije; 

- za Vlado Republike Slovenije nadzira pripravo gradiv s področja evropskih zadev, ki jih Vlada Republike 
Slovenije posreduje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije, razen v delu, ki se nanaša na skupno 
zunanjo in varnostno politiko EU, in sodeluje pri obravnavi teh gradiv. 

SVEZ v letu 2005 opravlja sledeče dodatne naloge: 
usklajevanje dela za Delovno skupino za evropske zadeve, katere naloga je redna obravnava in usklajevanje 
odprtih medresorskih vprašanj s področja evropskih zadev in obravnava drugih strateških vprašanj, povezanih z 
EU. Delovna skupina na podlagi prispevkov pristojnih ministrstev in vladnih služb pripravlja gradiva za 
obravnavo na Vladi RS. Pri izvrševanju nalog delovne skupine je za vsebinsko podporo ter za administrativne in D 
tehnične naloge zadolžen SVEZ; §5 
oblikuje celovite informacije o stališčih Republike Slovenije za zasedanja obeh Odborov stalnih predstavnikov 
(COREPER I, COREPER II). To informacijo pripravi SVEZ na podlagi gradiv pristojnih ministrstev in vladnih 
služb; 
po pooblastilu GS Vlade skrbi za vsebinski del upravljanja z informacijskim sistemom EU Portal; 
koordinira priprave stališč v predsodnih postopkih v okviru Vlade RS; 
na podlagi obvestil Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri EU skrbi za obveščanje pristojnih organov o 
sklicih sestankov na institucijah EU; 

^"konske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za delo Službe Vlade RS za evropske zadeve (SVEZ) je 25. člen zakona o Vladi Republike 
Slovenije (ZVRS; Uradni list RS, št 4/93, 23/96, 47/97, 119/2000 in 123/2004) in na tej podlagi izdan odlok o 
0rganizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (Uradni list RS, št. 84/97 
>n 21/2003). 

Igoročnl cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje aktivnega in prepoznavnega delovanja Republike Slovenije v pogojih 
članstva. Navedeni dolgoročni cilj izhaja predvsem iz naslednjih dokumentov: Strategije Republike Slovenije za 
vključitev v Evropsko unijo, Državnega razvojnega programa, Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, 
proračunskega memoranduma ter Okvirnega sporazuma med Vlado RS in Evropsko komisijo in na njegovi podlagi 
etnih finančnih sporazumov za črpanje finančnih sredstev iz virov EU, programa dela Vlade RS za leto 2005, 
°godbe o pristopu RS v EU, Deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v letu 2005. 

'zvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
pri opravljanju svojih nalog sodeluje z ministrstvi in z drugimi vladnimi službami, s predstavništvi Republike 

ovenije v tujini, z delovnimi telesi Državnega zbora Republike Slovenije ter s strokovnimi službami ustanov in 
teles Evropske unije. 

'8- ">3/2005 
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SVEZ je v Delovnem programu Vlade 2005 opredelil tri osnovne cilje - učinkovita koordinacija evropskih zadev, 
koordinacija prvega dela priprav Vlade RS na predsedovanje Slovenije Evropski uniji in učinkovita uporaba in 
nadzor nad sredstvi tehnične pomoči. 

Za učinkovito koordinacijo evropskih zadev bo SVEZ v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavljal učinkovito 
medresorsko usklajevanje in pripravo stališč in izhodišč za sestanke v okviru Sveta EU na vseh ravneh (delovne 
skupine, Odbor stalnih predstavnikov, Svet na ministrski ravni) in Evropskega sveta. SVEZ bo usklajeval, 
pripravljal ter zastopal stališča do tistih zadev, kjer je SVEZ pristojen organ. Zagotavljal bo delovanje 
informacijskega sistema EU portal - razvrščanje in objava dokumentov. Koordiniral bo pripravo horizontalnih 
dokumentov o prioritetah s področja evropskih zadev v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in službami, nadaljeval 
tekoče sodelovanje s slovenskimi predstavniki v Ekonomsko - socialnem odboru (ECOSOC) in Odboru regij ter 
uvedel sodelovanje s slovenskimi člani v Evropskem parlamentu s ciljem seznanitve slovenskih članov o slovenskih 
stališčih glede tistih aktov, ki so prednostnega pomena za Slovenijo. Del koordinacije je tudi izobraževanje na 
področju evropskih zadev v obliki kratkih predavanj in sestankov z zainteresiranimi predstavniki ministrstev in 
vladnih služb. Večja naloga na tem področju je priprava Priročnika za sodelovanje slovenskih predstavnikov v 
postopkih odločanja v okviru Sveta EU. Naloga SVEZ je tudi koordinacija predsodnih in sodnih postopkov v okviru 
Vlade RS. V tem letu bo treba tudi natančneje opredeliti sistem za učinkovito medresorsko usklajevanje pogajalskih 
stališč RS v pristopnih pogajanjih z državami kandidatkami. 

SVEZ zagotavlja učinkovito uporabo in nadzor tehnične pomoči - predpristopne pomoči EU, Prehodnega vira, 
Schengenskega vira, finančne pomoči v okviru EGP in bilateralne pomoči držav članic, namenjenih RS ter 
sodelovanje pri programih pomoči EU namenjenim tretjim državam. V skladu z zunanjepolitično prioriteto bo 
SVEZ nadaljeval s projekti tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana. 

V letu 2005 se nadaljuje proces sodelovanja na zasedanjih delovnih teles institucij EU, kjer ima Slovenija pravico 
glasovanja. 

Obrazloiltev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so načrtovana sredstva za plače 127 zaposlenih. V skladu z veljavnim kadrovskim načrtom je 
dovoljeno število zaposlitev 97 vendar smo, glede na to, da je dogovoijeno, da se 29 zaposlitev prenese s kvoto 
zaposlitev in sredstvi zanje na Generalni sekretariat predvidoma s 1.6.2005, načrtovali tudi sredstva za te zaposlitve. 
Poleg tega smo načrtovali tudi sredstva za eno zaposlitev, ki se je s 15.3.2005 prenesla na Ministrstvo za javno 
upravo in prerazporeditev sredstev še ni bila realizirana. Sredstva načrtovana za zaposlitve nad odobrenim 
kadrovskim načrtom bodo po sprejemu rebalansa oziroma ob prehodu zaposlitev, prerazporejena na državne organe, 
kamor se zaposlitve prenašajo. 

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

Izhodišča za planiranje je sprejeti kadrovski načrt za leto 2005. 

2639 - Materialni stroški 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru materialnih stroškov so načrtovana sredstva za redno delovanje SVEZ: pisarniški material in storitve, 
električno energijo, stroške za vzdrževanje in registracijo dveh vozil, izdatki povezani s službenimi potovanji, 
tekoče vzdrževanje objekta Mladika ter tekoče vzdrževanje računalniške in pisarniške opreme, najemnine za najem 
dvoran in najem slik, študentsko delo ter stroški zdravstvenih pregledov za zaposlene ter drugih storitev. 

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

Pri načrtovanju potrebnih sredstev za materialne stroške smo izhajali iz realizacije leta 2004 in realizacije v prvem 
trimesečju leta 2005. Indeks načrtovanih sredstev v primerjavi z letom 2004 znaša 109,34. Višji indeks je posledica 
večjega obsega načrtovanih sredstev za tekoče vzdrževanje računalniške opreme. Računalniški opremi, s katero 
razpolaga SVEZ, je v večini primerov letos potekla garancija. Že v prvem trimesečju je znašala poraba tekočega 
vzdrževanja računalniške opreme 70 % lanskoletne realizacije. Za nemoteno delovanje računalniškega sistema 
SVEZ ocenjujemo, daje potrebno zagotoviti zadosten obseg sredstev za tekoče vzdrževanje. 

2627 - Plače 
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2846 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazlo&tev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Raiunalniški informacijski sistem je ključni infrastrukturni sistem službe in zaradi vsebine delovnega procesa 
službe, hkrati celotne državne uprave. Investicije v letu 2005 so usmeijene v povečanje zanesljivosti delovanja 
računalniške infrastrukture in varnosti. 

Nekatere večje aktivnosti in dela: 
zaradi vse večje količine »evropskih« in drugih dokumentov bomo povečali diskovne kapacitete službe; 
na naši drugi lokaciji - Tržaška 21 je potrebna nadgradnja stikalne opreme, ureditev sistemskega prostora, 
instalacija klima naprave in ureditev brez prekinitvenega napajanja; 
nakup računalniških strežnikov je nujen, saj so nekateri že izrabljeni in zastareli, opravljajo pa ključne funkcije, 
npr. glavni poštni Domino strežnik, strežnik za Backup sistem, nadzorni sistem; 
zaradi varnosti in zanesljivosti sistemov bomo zamenjali osnovno strežniško platformo iz Linux/Samba na 
Windows 2003 in vgradili ustrezno programsko opremo na delovnih postajah in hkrati namestili novejšo 
pisarniško zbirko. 

2 našim članstvom v EU je obvezno ustrezno ravnanje z dokumenti, ki nosijo oznako ""EU - zaupno"". V letošnjem 
etu načrtujemo pripravo prostora za sprejem in obdelavo tovrstnih dokumentov - PODREGISTER (kamera, 
ključavnice, blagajna). Na osnovi inšpekcijskega pregleda se bo določila in nabavila računalniška oprema in 
ZaSCiteni fax (crypto). Za ta namen načrtujemo 76.279 tisoč SIT. 

Na postavki načrtujemo tudi sredstva za nakup birotehnične in pohištvene opreme, da bomo lahko zagotovili vse 
ennične pogoje za nemoteno delo vsem zaposlenim. Za ta namen načrtujemo 8.000 tisoč SIT. 

Qbrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke imamo tri projekte. 
1528-02-0001 - popolnitev računalniške opreme, v okviru katerega so sredstva namenjena za popolnitev 
računalniške opreme za nemoteno delovanje službe, za povečanje zanesljivosti delovanja računalniške 
infrastrukture in varnosti. 
1528-02-0003 - popolnitev pisarniške opreme in pohištva, v okviru katerega so sredstva namenjena za nakup S 
birotehnične in pohištvene opreme, za zagotovitev tehničnih pogojev za nemoteno delo vseh zaposlenih. 
1528-04-0004 - Oprema za varovanje. V sklopu projekta smo popolnili opremo za varovanje in najeli opremo 
kletnih arhivov - leasing (finančni najem). 

1133 - Aktivnosti na področju vključevanja in delovanja v EU 

r"zloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

• ,°'<v'ru te postavke načrtujemo sredstva za izvajanje akcij, ki so večji del nadaljevanje pričetih aktivnosti, katere ajajo iz vključitve Slovenije v EU. Pri planiranju potrebne višine sredstev izhajamo iz dejstva, da je večji del 
redstev na tem področju že angažiran. 

kontu so predvidena sredstva za nadaljevanje pogodbe za financiranje EDC pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani, 
zagotavlja celovito informacijo vsem potencialnim uporabnikom, ki potrebujejo uradno dokumentacijo in vire 

Pojete na ustanovah Evropske Unije. Dejavnosti EDC potekajo na področjih vzpostavitve in vzdrževanja 
o vensko informacijsko dokumentacijskega spleta, koordinacije in virtualnega skrbništva dislociranih dokumentnih 

'rov 'n svetovanja, izobraževanja in pomoči dokumentnim centrom in dokumentalistom, itd. Dne 8.3.2005 je bila 
Pogodba odpovedana. Skladno zli. členom pogodbe je odpovedni rok 18 mesecev, zato za leto 2005 predvidevamo 
°bveznosti v višini 18.000 tisoč SIT. 

^'ada RS je na svoji 19. seji sprejela sklep št. 602-04/2001-1 z dne 29.3.2002, s katerim Vlada Republike Slovenije 
stane članica Upravnega odbora College of Europe ter SVEZ naložila, da za plačilo članarine za članstvo v 

mcnjeni instituciji načrtuje 20.000 EUR letno, kar znaša 5.000 tisoč SIT. 

'etu 2005 bo potrebno zagotoviti nadaljevanje v letu 2004 začetega raziskovalnega dela, ki bo zagotovilo 
narodno primerljivo oceno stanja in sprememb na področju nevladnih organizacij v Sloveniji. Podatki teh 

izw!f • V bodo ključni za objektivno oceno stanja in kot takšni bistvena podlaga za oblikovanje predlogov ukrepov za 
o'jšanje stanju v skladu in na podlagi z rezultati te raziskave. Raziskovalno delo bo podpiralo tudi proces dialoga 

Vlado RS in nevladnimi organizacijami s ciljem podpisa Dogovora o sodelovanju Vlade RS z nevladnimi 
Sanizacijami. Potrebno bo zagotoviti sredstva za izvajanje dialoga med Vlado RS in nevladnimi organizacijami, 

ia w naloSam' za zagotavljanje samega dialoga in zagotoviti sredstva za organizacijo druge nacionalne konference, ateri bo predvidoma zaključen proces oblikovanja in sprejemanja Dogovora o sodelovanju med Vlado RS in 
. pdnimi organizacijami. Zaradi omejenih sredstev bo potrebno zmanjšati obseg aktivnosti povezanih z 

ajanjem dialoga med obema stranema. Predvidevamo obveznosti v skupni viSini 10.000 tisoč SIT, ki se prenesejo 

'8. 
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na Ministrstvo za javno upravo (MJU) (od tega 5.000 tisoč SIT - za nadaljevanje raziskovalnega projekta CRP ter 
5.000 tisoč SIT za aktivnosti v zvezi z dialogom med Vlado RS in nevladnimi organizacijami). 

Center nevladnih organizacij bo v skladu s pogodbo nadaljeval z aktivnostmi, pri čemer se ocenjuje, da bo veliko 
aktivnosti izhajalo iz statusa Slovenije kot polnopravne članice EU. Bistveno bo povečan obseg dela Centra kot 
posledica aktivnosti v minulih letih povezanih z mreženjem NVO in z postopnim širjenjem aktivnosti na regionalno 
in lokalno raven. Center bo moral prevzeti tudi pomemben del nalog katere bodo izhajale iz Dogovora o sodelovanju 
Vlade RS z nevladnimi organizacijami. Za zagotavljanje normalnega delovanja Centra ter pričakovanih dodatnih 
aktivnosti v letu 2005 zagotavljamo 25.000 tisoč SIT (12.100 tisoč SIT že realizirano, 12.900 tisoč SIT bo 
prenešenih na MJU). 

V letu 2005 zagotavljamo sredstva za stroške vzpostavitve južne meje ter stroške za plačilo avtorskih*honoraijev za 
izdelavo analiz, ki bodo služile kot podlaga za naslednjo finančno perspektivo na različnih področjih in sicer: 
- za vzpostavitev južne meje smo načrtovali stroške le za prvo trimesečje leta 2005 v višini 1.200 tisoč SIT, ker se 

je projekt na SVEZ zaključil, 
- za pogodbo sklenjeno z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, o oblikovanju celovitega modela finančnih 

tokov med RS in proračunom EU v naslednji finančni perspektivi EU, so načrtovana sredstva v višini 12.000 
tisoč SIT, 

- za nadaljevanje raziskovalnega projekta v okviru Ciljnega raziskovalnega programa ""Konkurenčnost Slovenije 
2001-2006"" z naslovom ""Evropska družboslovna raziskava"", so načrtovana sredstva v višini 2.000 tisoč SIT. 

Slovenija bo leta 2008 predsedovala Svetu EU, zato so se priprave na predsedovanje pričele že letos januarja. 
Pomemben del priprav na predsedovanje predstavljajo tudi odnosi z javnostmi in približevanje EU prebivalcem 
Slovenije. SVEZ v tekočem letu načrtuje številne dogodke na področju odnosov z mediji, predvsem na področju 
sokreiranja medijskih vsebin, promocije evropskih zadev in slovenskega predsedovanje Svetu EU. Pomemben del 
odnosov z javnostmi predstavlja tudi informiranje o delovanju SVEZ in o pomenu koordinacije. Komunikacijske 
aktivnosti doma predstavlja tudi sodelovanje z Uradom Vlade za informiranje (UVI) na področju uresničevanje 
evropske pobude ""Communicating Europe"". Odnosi z javnostmi poleg rednega dela z mediji predstavljajo tudi 
ažuriranje spletnih strani, izdajo posebnih predstavitvenih publikacij o SVEZ, izobraževalnih zloženk o koordinaciji 
za zaposlene v EU oddelkih ministrstev in vladnih služb ter zaposlene v Državnem zboru. Pobuda ""Communicating 
Europe"", o kateri razpravljajo evropski ministri oziroma državni sekretarji za evropske zadeve veliko pozornost 
namenja komuniciranju EU zadev. SVEZ bo v te namene še naprej sodeloval z UVI pri pripravi raznih publikacij, 
dogodkov na temo EU tudi letos. Za zgornje aktivnosti, stroške prevajanja, katerih ne bomo mogli pokriti z našim' 
prevajalci in ostale akcije, načrtujemo 19.300 tisoč SIT. 

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

Pri planiranju potrebne višine sredstev izhajamo iz dejstva, daje večji del sredstev na tem področju že angažiran. 

5441 - EGP in norveški finančni mehanizem 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dne 20.4.2005 je bil podpisan Memorandum o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma za obdobje 
2004-2009 med Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo, ki izhaja iz določil Sporazuma o sodelovanju 10 
novih držav članic EU v Evropskem gospodarskem prostoru. SVEZ ima kot Nacionalni koordinator pomoči v 
omenjenem finančnem mehanizmu vlogo Stične točke. Ker je obseg dela predvidenega za Stično točko izjemno 
obsežen, obstaja možnost, da se določen del sredstev v okviru Finančnega mehanizma nameni kot podpora 
delovanju Stične točke. Predviden obseg teh sredstev v letu 2005 znaša 12.000 tisoč SIT. Za koriščenje teh sredstev 
mora SVEZ zagotoviti sofinanciranje v višini 15 % predvidenih sredstev, kar predstavlja 1.800 tisoč SIT. 

Sredstva bodo namenjena: izobraževanju zaposlenih, organizaciji seminarjev, izvedbi javnega poziva za pridobitev 
projektnih predlogov, delovanju Upravnega in nadzornega odbora in morebitnim dodatnim zaposlitvam. 

Namen projekta je uspešno delovanje Norveškega finančnega mehanizma (NFM) v Sloveniji, kar zahteva: 
- izvedbo javnega poziva k predlogom projektov, 
- obveščanje zainteresiranih javnosti o aktivnostih NFM, 
- spremljanje izvajanja izbranih projektov, 
- poročanje ustreznim institucijam. 

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

Predviden obseg podpore delovanju Stične točke v letu 2005 znaša 12.000 tisoč SIT. Za koriščenje teh sredstev 
mora SVEZ zagotoviti sofinanciranje v višini 15 % predvidenih sredstev, kar predstavlja 1.800 tisoč SIT. 
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4094 - Prevajanje 

Obrazlo&tev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 so načrtovana sredstva za prevajalske storitve, naročene pri zunanjem izvajalcu, za plačilo strokovne in 
terminološke redakcije prevodov pravnih aktov EU, za informacijsko podporo projektu priprave slovenske različice 
pravnih aktov EU ter za nakup literature za potrebe prevajalskega in terminološkega dela. 

Pretežni del načrtovanih sredstev je namenjen za prevajalske storitve. Te obsegajo prevajanje ključne zakonodaje 
Republike Slovenije iz slovenskega jezika v enega od delovnih jezikov EU (sklep Vlade RS št. 035-04/2001-14 z 
dne 2. septembra 2004) ter prevajanje sodne prakse Sodišča prve stopnje oziroma Sodišča Evropskih skupnosti iz 
angleškega jezika v slovenski. 

Manjši del sredstev je namenjen za pokrivanje obveznosti iz naslova sklenjenih pogodb za potrebe projekta priprave 
slovenske različice pravnih aktov EU, za storitve strokovne in terminološke redakcije, ki so jih avtoiji zaradi zamika 
pri objavljanju izvirnih dokumentov EU opravili šele v zadnjih dveh mesecih leta 2004, a jih ni bilo mogoče 
izplačati iz proračunskih sredstev za leto 2004 ter za pokrivanje obveznosti na podlagi pogodbe za storitve 
informacijske tehnologije. 

^radi intenzivnega dela pri dopolnjevanju in kakovostnemu izboljševanju terminološke zbirke Evroterm in 
jezikovnega korpusa Evrokorpus v letu 2005 namenjamo sredstva za nakup strokovna literature, ki jo pri svojem 
delu uporabljajo tako prevajalci kot terminologi. 

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

Planirana sredstva so načrtovana na podlagi realizacije v prvem trimesečju in že oddanih naročil na področju 
prevajanja. 

4093 - Usposabljanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena izobraževanju in usposabljanju delavcev SVEZ. Zaradi narave dela SVEZ veliko 
Pozornost posvečamo jezikovnemu usposabljanju delavcev SVEZ. V ospredju je zlasti izpopolnjevanje znanja 
francoščine, v luči predsedovanja pa želimo dvigniti tudi raven znanja nemškega jezika. Tečaje organiziramo za 
skupine delavcev SVEZ, spodbujamo pa tudi vključevanje v tečaje različnih evropskih jezikov, ki jih v okviru q_ 
SVEZ ne moremo zagotavljati. 00 

\ nekoliko povečanem obsegu glede na pretekla leta želimo spodbujati izobraževanje delavcev SVEZ na domačih 
V|sokošolskih organizacijah. V letu 2005 načrtujemo plačilo šolnine petim, zlasti za podiplomski študij, povezan z 
evropskimi zadevami, ob tem, da imamo še obveznosti iz naslova odobrenih šolnin iz preteklih let. 

V'odišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

V letu 2005 smo planirali povečan obseg sredstev na postavki v primerjavi s preteklima dvema letoma, ker je 
Članstvo v Evropski uniji tudi SVEZ prineslo nove naloge in s tem povečane potrebe po strokovnem usposabljanju 

elavcev SVEZ. Največ vsebin s področja dela SVEZ zagotavljajo izobraževalne institucije v tujini, kar je povezano 
z višjimi stroški usposabljanja. Poleg tega je SVEZ v letu 2005 prevzel nalogo koordinacije priprav na 
Predsedovanje Svetu EU. Usposabljanje in izobraževanje se bo za sodelujoče pri pripravah na predsedovanje v letu 
°°6 organiziralo centralno (Upravna akademija), ocenjujemo pa, da vseh specifičnih potreb ne bo mogoče 

zadovoljiti na ta način. Zlasti to velja za leto 2005, ko bo tako centralno organizirano izobraževanje in usposabljanje 
Ugotovljeno le v manjšem obsegu. 

*507 - Vmesna evalvacija programov PHARE 

zlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
O, 

ovenija je v celoti odgovorna za izvajanje vmesnih evalvacij programov in projektov Phare od'druge polovice leta 
T ^ do izteka tega programa konec leta 2006. Do julija 2005 so sredstva za sklenitev pogodbe z zunanjim 
^vajalcem evalvacij zagotovljena v okviru Nacionalnega programa Phare 2002 na proračunski postavki 8892 - 

mesna evalvacija PHARE. Ker dodatnih donacij s strani EU za ta namen ne bo več, je v letu 2005 potrebno 
Sredstva za izvajanje vmesnih evalvacij programov Phare do izteka le-teh konec leta 2006 zagotoviti v celoti. 

°di$ča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pcena potrebnih sredstev temelji na primerjavi enakovrstnih storitev v državah članicah EU in kriterijih Evropske 
Komisije. 

*8. 
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4097 - Lastna udeležba - PHARE 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana so sredstva za lastno udeležbo, ki izhaja iz finančnega memoranduma iz leta 2002 za donacijo za 
vmesno evalvacijo programov PHARE. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje izobraževanja, ki ga bo izvedel 
zunanji izvajalec, kije bil izbran na javnem razpisu za izvedbo Vmesne evalvacije PHARE projektov (SI0209.08). 
Sredstva so namenjena za plačilo letalskih vozovnic, dnevnic in nočitev v času seminarja. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so vključena v projekt: 

1528-04-0006 - Vmesna evalvacija Phare projektov. Splošni cilj projekta je zagotoviti pomoč SVEZ pri izvajanju 
nalog nadzora in vrednotenja projektov, kijih v okviru pred-pristopnega instrumenta Phare financira Evropska unija. 
Projekt financira EU iz sredstev Nacionalnega programa Phare za leto 2002 v višini 285.000 EUR in Slovenija iz 
svojega proračuna v višini 3.000 tisoč SIT. Sredstva lastne udeležbe so namenjena za plačilo letalskih vozovnic, 
dnevnic in nočitev v času seminarja. 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Republika Slovenija, SVEZ je bila na razpisu Evropske Agencije za obnovo, dne 29.03.2004 izbrana kot izvajalec 
CARDS 2000 TWINNING PROJEKTA ""Approximation of legislation to the Intemal market Acquis"" FRY- 
00.02/01.01 (v nadaljevanju projekt). Način izvedbe projekta urejajo splošna pravila za izvedbo tovrstnih projektov, 
ki so postavljena s strani Evropske Unije in kot taka sestavni del pogodbe št. 00MAC01/02/006 o izvedbi projekta, 
kije bila sklenjena 16.8.2004 med Republiko Slovenijo in Službo Vlade RS za evropske zadeve (kot državo članico 
in izvajalko projekta) in Evropsko Unijo, Evropsko agencijo za obnovo (kot financerjem) za obdobje 14 mesecev. 

Evropska unija je državam Zahodnega Balkana in s tem tudi Republiki Makedoniji dala jasno evropsko perspektivo. 
Svojo politično prioriteto Unija udejanja tudi preko nuđenja pomoči v okviru CARDS programa (Community 
Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation - Pomoč Skupnosti za obnovo, razvoj in 
stabilizacijo), ki je program Evropske unije s katerim Evropska unija finančno nudi pomoč Albaniji, Bosni in 
Hercegovini; Hrvaški; Srbiji in Črni gori in Makedoniji. Namen programa je zagotovitev stabilnosti Zahodnega 
Balkana in omogočanje pridruževanja EU. 

Instrument tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (""tvvinning projekt"") je oblikovan kot pripomoček programa 
CARDS inje namenjen krepitvi usposobljenosti državnih institucij. 

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

Dne 21.9.2004 smo s strani Evropske agencije za rekonstrukcijo prejeli prvi priliv v višini 960.000 EUR oziroma 
230.175 tisoč SIT, od tega je bilo porabljenih 101.847 tisoč SIT oziroma 43,46% in sicer za izplačila avtorskih 
honorarjev, stroškov v zvezi s službenimi potmi za strokovnjake, ki sodelujejo na projektu ter za plačo za RTA 
svetovalca. Znesek 128.532 tisoč SIT predstavlja prenos neporabljenih sredstev iz leta 2004. Poleg teh sredstev v 
letu 2005 na tej postavki predvidevamo tudi nov priliv v višini 300.000 EUR oziroma 72.000 tisoč SIT. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke so vključena v projekt 1528-04-0005 - Tvvinning Makedonija. Projekt 
medinstitucionalnega sodelovanja z Republiko Makedonijo se v celoti financira iz sredstev EU in bo predvidoma 
zaključen v oktobru letošnjega leta. 

Namen projekta CARDS 2000 Twinning Project ""Approximation of Legislation to the Internal Market Acquis 
(CARDS 2000 Tvvinning Projekt ""Institucionalna krepitev in prilagajanje zakonodaje na področju notranjega 
trga""), ki se izvaja v Makedoniji, je pomoč pri izgradnji in krepitvi delovanja Sekretariata za evropske integracije, 
Sekretariata za zakonodajo, Sobranja Republike Makedonije in ministrstev, pristojnih za področje notranjega trga, s 
poudarkom na prostem pretoku blaga. Prav tako bo v okviru projekta vzpostavljena tudi Centralna prevajalska 
enota, ki bo sodelovala pri pripravi makedonske različice pravnega reda Evropske unije. Gre za temeljne institucije, 
ki nosijo glavno težo pri prilagajanju države standardom Evropske unije in izpolnjevanju obveznosti iz Sporazuma o 
stabilizaciji in pridruževanju. Cilj projekta je zagotoviti primemo usposobljenost naštetih institucij in zagotoviti da 
bodo te institucije sposobne izvajati obveznosti in da bodo delovale v skladu z dobro prakso v Evropski uniji- 
Pomoč državam Zahodnega Balkana pri njihovi čim hitrejši vključitvi v Evropsko unijo je tudi ena izmed temelj"1 

prioritet Republike Slovenije. To je zapisano tudi v deklaraciji o prioritetah Republike Slovenije ob vstop" v 

Evropsko unijo, ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije maja 2004. 

7952 - CARDS 2000 - FRY-00.02/01.01 
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Vrednost celotnega projekta znaša 1.499.964 EUR oz. 359.810 tisoč SIT. Projekt se je začel izvajati v začetku 
septembra 2004 in bo predvidoma zaključen konec oktobra 2005. 

8892 - PHARE CFCU - VMESNA EVALVACIJA PHARE PROJEKTOV 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Splošni cilj projekta Vmesna evalvacija PHARE projektov (SI0209.08) je zagotoviti.pomoč SVEZ pri izvajanju 
nalog nadzora in vrednotenja projektov, kijih v okviru pred-pristopnega instrumenta Phare financira Evropska unija. 
Projekt financira EU iz sredstev Nacionalnega programa Phare za leto 2002 v višini 285.000 EUR in Slovenija iz 
svojega proračuna v višini 3.000 tisoč SIT. 

Namen projekta je: 
1- vrednotenje uspešnosti izvajanja pred-pristopnega instrumenta Phare v Sloveniji, 
2- prenos znanja za opravljanje nalog nadzora in vrednotenja uslužbencem državne administracije in 
3- zagotoviti tehnično pomoč državni administraciji pri vzpostavitvi sistema nadzora in vrednotenja. 

Predvideni rezultati projekta: 
• • V okviru vrednotenja uspešnosti izvajanja projektov Phare je predvidena priprava šestih vmesnih poročil v enem 

letu za vsak posamezni sektor, katerega projekti vsebinsko ustrezajo šestim Sektorskim pododborom. Predvidena 
je tudi priprava Poročila o stanju izvajanja Phare programa v Sloveniji ob zaključku projekta. 

2- V okviru prenosa znanja je predvidena usposobljenost državnih uslužbencev (4 zaposlenih na SVEZ) za 
kvalitetno kontrolo poročil, ki jo opravljajo skladno z zahtevami EU po nadzoru in vrednotenju programov 
pomoči. 

3. V okviru tehnične pomoči je pričakovan rezultat vzpostavitev celotnega sistema nadzora in vrednotenja 
programa Phare v Sloveniji, kar vključuje: oceno primernosti priročnika za vmesno vrednotenje projektov Phare, 
priporočila za morebitne popravke ter zaključke in priporočila vezana na celoten sistem nadzora in vrednotenja 
za program Phare v Sloveniji. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva so vključena v projekt 1528-04-0006 - Vmesna evalvacija Phare projektov. Splošni cilj projekta je 
Ugotoviti pomoč SVEZ pri izvajanju nalog nadzora in vrednotenja projektov, ki jih v okviru pred-pristopnega 
■nstrumenta Phare financira Evropska unija. Projekt financira EU iz sredstev Nacionalnega programa Phare za leto 
2002 v višini 285.000 EUR in Slovenija iz svojega proračuna v višini 3.000 tisoč SIT. Namen projekta je: 
'• vrednotenje uspešnosti izvajanja pred-pristopnega instrumenta Phare v Sloveniji, 
2- prenos znanja za opravljanje nalog nadzora in vrednotenja uslužbencem državne administracije in 
3. zagotoviti tehnično pomoč državni administraciji pri vzpostavitvi sistema nadzora in vrednotenja. 

"01 - Schengenski vir - dodatna zaposlitev 
razloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravne podlage: 
35. člen Akta o pogojih pristopa (Uradni list 236/2003), 
8. člen Sklepa Komisije o upravljanju in spremljanju Schengenskega vira (C(2004)248 z dne 5. 2. 2004), 
Odločba o finančnem prispevku Republiki Sloveniji iz Schengenskega vira za leto 2004. 

nstitucije držav prejemnic Schengenskega vira so upravičene do zaposlitve dodatnih kadrov, ki opravljajo tehnično 
'zvajalske naloge povezane s koriščenjem teh sredstev. Stroški, ki nastanejo zaradi nove zaposlitve so v celotnem 

2nesku (bruto) krite iz sredstev Schengenskega vira. 

SVEZ je v vlogi enotne stične točke odgovorna za programiranje (pripravo programskih dokumentov in 
*°°rdinacijo med upravičenimi prejemniki sredstev), za spremljanje izvajanja projektov ter poročanje Evropski 
komisiji na osnovi pridobljenih informacij končnih upravičencev in posredniških teles. Ker to predstavlja veliko 
°°datno delovno obremenitev za obstoječe zaposlene, je za uspešno izvedbo nalog potrebno zaposliti novo osebo, ki 

0 na tehnični ravni izvajala del opisanih nalog. 

Obdobje upravičenosti povračila sredstev je od dneva zaposlitve in do vključno septembra 2007 z možnostjo 
Podaljšanja zaposlitve, v kolikor se bo EU odločila, da ta finančni instrument vključi tudi v novo finančno 
Perspektivo. Načrtujemo, da bomo novo zaposlitev pripravnika realizirali s 1.7.2005. 
raZloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

^ okviru postavke je odprt NRP projekt 1528-05-0001 - Schengenski viri. SVEZ je v vlogi enotne stične točke 
^Sovoma za programiranje (pripravo programskih dokumentov in koordinacijo med upravičenimi prejemniki 
redstey), za spremljanje izvajanja projektov ter poročanje Evropski komisiji na osnovi pridobljenih informacij 
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končnih upravičencev in posredniških teles. Ker to predstavlja veliko dodatno delovno obremenitev za obstoječe 
zaposlene, je za uspešno izvedbo nalog potrebno zaposliti novo osebo, ki bo na tehnični ravni izvajala del opisanih 
nalog. 

03041501 - Predsedovanje EU   

Opis podprograma 

Državni sekretar za evropske zadeve vodi Širšo delovno skupino za predsedovanje, ki ji je poverjeno operativno 
vodenje priprav na predsedovanje Slovenije EU. V podporo vodenja Širše delovne skupine za predsedovanje je bila 
na SVEZ ustanovljena Projektna skupina za koordinacijo priprav in predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. 
Projektna skupina je kontaktna točka za povezovanje, spremljanje in usmerjanje dela podskupin za predsedovanje in 
ministrstev v pripravah na predsedovanje. Pripravlja izhodišča za delo, koordinira delo podskupin in nudi pomoč pri 
koncipiranju projektnih nalog in posameznih nalog. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Z Evropskim sklepom Sveta o določitvi izvedbenih ukrepov Evropskega sklepa Evropskega sveta o predsedovanju 
Svetu iz decembra 2004 je bila Slovenija določena za predsedovanje v prvi skupini držav (Nemčija, Portugalska, 
Slovenija), ki nastopi skupinsko predsedovanje s 1. januarjem 2007. Slovenija bo kot zadnja v trojki predsedovala v 
obdobju 1.1.2008 do 30.6.2008. 

Vlada RS seje s sklepom 901-04/2004-2, z dne 6.1.2005 seznanila s Sklepom o ustanovitvi in sestavi Ožje delovne 
skupine za predsedovanje EU, ki jo vodi predsednik Vlade RS. Ožja delovna skupina je na prvi seji, dne 25.2.2005 
za vodjo Širše delovne skupine, ki se bo ukvarjala z operativnimi pripravami na predsedovanje, imenovala 
državnega sekretarja za evropske zadeve. Sprejela je tudi organizacijsko in vsebinsko zasnovo priprav na 
predsedovanje. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma so usklajene in uspešne priprave na predsedovanje in izvedba predsedovanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letu 2005 je bilo potrebno začeti s prvim delom priprav na predsedovanje Slovenije EU, ki obsegajo določitev 
organizacijske strukture za pripravo in izvedbo predsedovanja (vodenje, skupne vsebinske priprave, vsebinske 
priprave po ministrstvih, kadri in izobraževanje, komunikacija z javnostmi in promocija, protokol in logistika) m 
razdelitev nalog, pripravo projektne naloge, priprava kadrovskega načrta predsedovanja, pripravo programa 
izobraževanja glede na dodeljene naloge in začetek izvajanja izobraževanja, pripravo osnov programa 
predsedovanja, pripravo osnov prioritet predsedovanja, pripravo osnov komuniciranja z javnostmi in promocije 
Slovenije, priprava osnov protokolarne in logistične izvedbe dogodkov, pripravo finančnega načrta predsedovanja, 
sodelovanje z GS Sveta, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom pri pripravah na predsedovanje, sodelovanje 
z Nemčijo in Portugalsko pri pripravah na predsedovanje ter izmenjava mnenj in konzultacije z drugimi članicami 
EU. V ta namen je bila na SVEZ ustanovljena Projektna skupina za priprave in izvedbo predsedovanja Slovenije 
EU, ki bo nudila podporo Širši delovni skupini za predsedovanje. 

5439 - Predsedovanje EU 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na SVEZ je bila v podporo vodenja Širše delovne skupine za predsedovanje ustanovljena Projektna skupina za 
koordinacijo priprav in predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Projektna skupina je kontaktna točka za 
povezovanje dela podskupin in ministrstev v pripravah na predsedovanje. Pripravlja izhodišča za delo, koordinira 
delo podskupin in nudi pomoč pri koncipiranju projektnih nalog in posameznih nalog. 

Obseg nalog in intenzivnost dela projektne skupine je velik že od začetka dela v marcu letošnjega leta in se s 
trajanjem projekta povečuje. 

Predsedovanje je potrebno načrtovati skupaj s sopredsedujočima državama Nemčijo in Portugalsko in institucijami 
Evropske unije (GS Sveta, Komisija) ter ostalimi državami članicami. Glede na to, daje Slovenija nova članica in še 
nima izkušenj s predsedovanjem, bo treba v prvi fazi precej naporov posvetiti pridobivanju informacij na vse 
ravneh in na vseh področjih predsedovanja. V ta namen se bo povečal tudi obseg poti na institucije Evropske unije 
Bruselj, potovanja v prestolnici sopredsedujočili držav Nemčije in Portugalske ter ostalih držav članic z izkušnjami 
predsedovanja EU. Za ta namen načrtujemo 6.000 tisoč SIT. 

Projektna skupina je locirana na SVEZ, zato bodo povečani materialni stroški povezani s poslovanjem pisarne. Za ta 
namen planiramo 2.000 tisoč SIT. 

cfi \T\ 
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Glede na to, da Služba Vlade RS za evropske zadeve koordinira vse priprave, je treba že na začetku zagotoviti bolj 
intenzivno izobraževanje za delavce, ki sodelujejo pri pripravah. Tovrstnih izobraževanj letos še ni v Sloveniji, zato 
se bodo delavci morali udeležiti izobraževanj v tujini. Za ta namen načrtujemo 5.000 tisoč SIT. 

Za potrebe priprav in predsedovanja je treba zagotoviti videokonferenčno povezavo s Stalnim predstavništvom in 
slovensko sobo v Svetu v Bruslju ter zagotoviti dodamo opremo potrebno za nemoteno izvajanje nalog. Za ta namen 
načrtujemo 25.000 tisoč SIT. 

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

Izhodišče za planiranje je bila ocena predvidenih službenih poti. Ocenjujemo, da se bo obseg službenih poti v drugi 
Polovici leta 2005 povečal za 10 % v primeijavi z letom 2004. 

o 
c 
S 

oo 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

158 SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE ZADEVE 

Leto 2005 

, tisoč tolarji 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal- 

proračun 2005 proračuna 2005prora£una 2005 proračuna 2005 proračuna 200 
  (D (2) (3) (4)»(l) + (3) . (5) 

ISLUŽBA VLADE REPUBLIKE 
'SLOVENIJE ZA EVROPSKE 
ZADEVE 

ISluiba Vlade Republike Slovenije za 
evropske zadeve  

03 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
03021502 Koordinacija aktivnosti v procesu 

vključevanja in delovanja v EU 
2204 Predsedovanje EU 
03041501 Predsedovanje EU 
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URAD RS 

ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN 
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1. del 

A. - Bilanca odhodkov 

02-EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

3 

Opis področje državnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Urad za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju Urad) v okviru področja proračunske porabe v celoti in 
samostojno izvaja glavni program 0201 Makroekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor, kjer je tudi predlagatelj 
finančnega načrta (PFN), na drugih glavnih programih v okviru področja pa nima pristojnosti oziroma nalog. Opise 
področja in poslanstva zato podajamo pri opisu glavnega programa in podprogramov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Razlage podajamo pri opisu glavnega programa, podprogramov in postavk. 

Oznaka In nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

j^Ol - Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor  

Opis glavnega programa 

Splošni cilj glavnega programa je zagotavljanje verodostojne strokovne podpore Vladi (v smislu spremljanja, 
vrednotenja in načrtovanja razvoja) za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, opredeljenih z dokumenti 
dolgoročnega načrtovanja (Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 2001 - 2006 - Slovenija v novem desetletju: 
trajnost, konkurenčnost, članstvo v EU), in za dosego kratkoročnih ciljev gospodarske politike, opredeljenih v 
vsakokratnem Proračunskem memorandumu. 

Urad opravlja naloge: 
spremljanja, analiziranja, vrednotenja, napovedovanja in projeciranja tekočih gibanj in uravnovešenosti razvoja v 
njegovi ekonomski, socialni in okoljski vsebini, na podlagi razvojnih usmeritev države; 
kratkoročnega in srednjeročnega napovedovanja osnovnih narodnogospodarskih agregatov; 
priprave strokovnih podlag za oblikovanje kratkoročnih in strateških usmeritev in ukrepov politike; 

" raziskovalnega dela. 

Urad svoje naloge izvaja zlasti: 
s sodelovanjem pri delu medresornih in vladnih teles, ki usklajujejo strateške in tekoče usmeritve ekonomske, 
socialne in razvojne politike ter s sodelovanjem z ministrstvi in drugimi vladnimi službami (sodeluje zlasti pri 
delu strateškega sveta za gospodarstvo in gospodarskega kolegija Vlade, obeh odborov Vlade, sveta za 
strukturno politiko, sveta za trajnostni razvoj in ekonomsko socialnega sveta); 
s sodelovanjem z domačimi in tujimi ustanovami s področja dela Urada; 
z analitičnim in raziskovalnim delom v Uradu in njegovim spodbujanjem v drugih raziskovalnih ustanovah; 
z objavljanjem rezultatov svojega dela. 

°ig°ročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^er gre pri tem glavnem programu za izrazito podporne dejavnosti, sam po sebi nima v dokumentih dolgoročnega 
načrtovanja opredeljenih kvantitativnih ciljev. 

Splošni cilj je zagotavljanje verodostojne strokovne podpore Vladi (v smislu spremljanja, vrednotenja in načrtovanja 
razvoja) za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, opredeljenih z dokumenti dolgoročnega načrtovanja, in za 
osego kratkoročnih ciljev gospodarske politike, opredeljenih v vsakokratnem Proračunskem memorandumu. 

Podrobnejše razlage podajamo pri opisu podprogramov in postavk. 
C/ 
c'ijev' *et"' 'zve^^en' C'V' "a nlvoj" glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

^er gre pri glavnem programu za izrazito podporne dejavnosti, sam po sebi nima v dokumentih dolgoročnega 
načrtovanja opredeljenih kvantitativnih ciljev. 
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Osnovno poslanstvo oziroma cilji Urada so: 

- Zagotavljanje strokovno verodostojnega spremljanja, analiz in napovedi narodnogospodarskih gibanj ter 
uravnovešenosti razvoja v njegovi ekonomski, socialni in okoljski vsebini s pomočjo krepitve analitične, 
tehnične, organizacijske in kadrovske sposobnosti za pripravo analiz in napovedi 

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije kot pogoj za svojo uresničitev predvideva tudi stalno spremljanje 
(monitoring) kakovosti in trajnosti razvoja Slovenije ter poročanje o uresničevanju razvojnih usmeritev. Urad zato 
razvija metodologijo monitoringa in pripravlja letno Poročilo o razvoju, katerega priprava se tudi delno financira iz 
postavke strategije. S sredstvi s te postavke Urad tudi sodeluje pri financiranju ciljnega raziskovalnega programa 
Konkurenčnost Slovenije 2001 - 2006. Sredstva za nemoteno financiranje teh aktivnosti zagotavljamo tudi z 
nekaterimi prerazporeditvami v okviru podprograma Podlage ekonomske in razvojne politike. 

Analitično sposobnost krepimo predvsem z izobraževanjem zaposlenih po letnem programu izobraževanja, z 
notranjim in zunanjim strokovnim ocenjevanjem izdelkov Urada ter s projektnim razvijanjem novih analitičnih 
področij dela Urada. 

V okviru razpoložljivih denarnih virov bo Urad nadaljeval s programom posodobitve informacijske podpore delu 
Urada, zlasti na področju tehnične opremljenosti in podatkovnih baz. Zaključili smo tudi projekt vključitve knjižnice 
urada v sistem COBISS, pri čemer nadaljujemo z nadgradnjo sistema in izobraževanjem zaposlene, ki dela v sistemu 
COBISS. 

- Sodelovanje pri oblikovanju usmeritev gospodarske in razvojne politike ter pri procesu vključevanja v EU 

V letu 2003 je Vlada Urad zadolžila za koordinacijo procesa priprave Strategije razvoja Slovenije (sklep Vlade št. 
302-06/2001-5, z dne 10. 7. 2003). Cilj dokumenta je, prvič, opredeliti vizijo prihodnosti Slovenije s širokim 
družbenim konsenzom ter, drugič, usmeritve in ukrepe za realizacijo te vizije. Časovni horizont dokumenta je prvo 
desetletje članstva v EU (tj. do vključno leta 2013, ko se izteče tudi nova finančna perspektiva EU) za dolgoročne 
usmeritve ter prvi dve leti članstva za kratkoročne ukrepe, s katerimi naj bi opredelili nujne ukrepe za boljšo 
implementacijo obstoječih razvojnih usmeritev in za uspešno vključitev Slovenije v okvir Lizbonske strategije. V 
letu 2004 smo pripravili osnutek Strategije razvoja Slovenije in izpeljali javno razpravo, v kateri so bile osnovne 
usmeritve dokumenta široko podprte. V letu 2005 je bil predlog posredovan v razpravo na vladne odbore in je v 
formalni vladni obravnavi. 

"Urad pri oblikovanju usmeritev gospodarske in razvojne politike sicer sodeluje s članstvom v gospodarskem 
kolegiju predsednika vlade, v obeh odborih Vlade, v različnih drugih projektnih oziroma delovnih skupinah na 
vladni ravni ter v ekonomsko socialnem svetu. 

V procesu usklajevanja politik v EU sodeluje Urad zlasti pri delu Odbora Sveta EU za ekonomsko politiko 
(Economic Policy Committe) in tudi pri delu Odbora za zaposlovanje (Employment Committee), vodi delovno 
skupino vlade za Lizbonsko strategijo, pripravlja Poročilo o strukturnih reformah in kot sonosilec (skupaj z MF) 
sodeluje pri pripravi Konvergenčnega programa. 

Podporo mednarodni dejavnosti Vlade zagotavlja Urad tudi s skrbjo za široko razpoložljivost svojih publikacij in 
predvsem s pripravo analiz in pojasnil za mednarodne organizacije (Evropska komisija, Mednarodni denarni sklad, 
Svetovna banka, OECD, EBRD, NATO, itd.), agencije za ocenjevanje državnega tveganja (Standard and Poor's, 
Fitch IBCA ipd.), mednarodne investicijske banke in skupine, tuja veleposlaništva in predstavništva ter medije. 

- Priprava celovitega pregleda ra-voja za domačo in tujo javnost ter mednarodne institucije 

Urad pripravlja Pomladansko poročilo in Jesensko poročilo kot pregled in napoved konjunkturnih gibanj, Poročilo o 
razvoju kot monitoring izvajanja Strategije gospodarskega razvoja ter Poročilo o človekovem razvoju kot oceno 
kakovosti razvoja z vidika razvoja posameznikovih sposobnosti in priložnosti ter z vidika socialnega razvoja. 
Mesečno izdaja Ekonomsko ogledalo kot tekoči pregled gospodarskih gibanj. Izdaja tudi IB revijo, kije namenjena 
strokovni obravnavi metodoloških vprašanj trajnostnega razvoja; od leta 1997 je ena številka letno pripravljena v 
angleškem jeziku z mednarodnim uredniškim odborom (Joumal for Institutional Innovation, Development and 
Transition). Delovni zvezki Urada objavljajo poglobljene analize posameznih vprašanj, ki jih pripravljajo zaposleni 
na Uradu. V knjižni zbirki Analize, raziskave in razvoj občasno izhajajo tudi druge analize, kijih pripravlja Urad in 
njegovi sodelavci. 

Javnost z našim delom seznanjamo tudi na tiskovnih konferencah, predstavitvi naših publikacij (Poročilo o razvoju 
in Pomladansko poročilo, kjer predstavljamo gospodarske napovedi in druga gradiva v zvezi z gospodarsko situacijo 
in preko spletne strani Urada. 

- Z izobraževanjem, spodbujanjem raziskovalnega dela in mentorstvom skrbeti za dvig metodološke ravni dela 
Urada in slovenske družboslovne, zlasti ekonomske znanosti 

Že nekaj let na Uradu ob začetku leta pripravljamo plan izobraževanja, katerega glavni namen je usklajevanje 
interesa zaposlenih glede izobraževanja v zvezi z delovnim procesom, kot tudi formalnega izobraževanja, hkrati pa 



nam služi za oceno sredstev, ki naj bi jih izobraževanju namenili.Na Uradu se trudimo dvigniti izobrazbeno raven 
zaposlenih, ki je že sedaj dokaj visoka (le 11 sodelavcev od 61 ima višjo ali srednjo izobrazbo) in s ponosom lahko 
Povemo, da imamo na Uradu 7 magistrov in 7 doktorjev znanosti, v naslednjih treh letih pa bo predvidoma 
Magistrske naloge zagovarjalo še 18 sodelavcev, ki smo jim omogočili podiplomski študij, 2 sodelavca pa 
Pripravljata doktorat znanosti. 3 sodelavci imajo vpisan dodiplomski študij, ki naj bi ga prav tako zaključili v 
naslednjih treh letih. 

Urad za svoje zaposlene organizira tudi izobraževanja na Uradu na področjih, ki so zanimiva za širši krog 
sodelavcev in jih poimenuje »Izobraževalne srede«, na katerih se izvedejo predstavitve raziskovalnih projektov, ki 
se izvajajo na Uradu in na zunanjih institucijah. 

Na kadrovskem področju bomo zaradi potreb spremljanja (monitoringa) kakovosti in trajnosti razvoja Slovenije ter 
Poročanja o uresničevanju razvojnih usmeritev prosili za dodatno zaposlitev na tem področju. V celoti ocenjujemo, 
^a seje kadrovska struktura glede na usposobljenost zaposlenih za analitično delo izboljšala, kar smo uspeli doseči z 
zaposlitvami mladih strokovnjakov. Uresničitev zmanjšanja zaposlitve za 1% oziroma eno osebo v letu 2005 bi za 
nas v strokovnem smislu pomenila velik korak nazaj, zato bomo v primeru, da bi do tega prišlo vložili prošnjo, da 
Urad obdrži doseženo število zaposlenih. 

f°dprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1532 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
02011501 Analiza in napovedovanje gospodarskih in razvojnih gibanj 
02011502 Podlage ekonomske in razvojne politike 

C 
S 
C/l 

Os 

CL C/0 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

159 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 

Leto 2005 

, tisoč tolarji 

Strukt. rebal' 

SPU/PPP/GPR 
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2. del 

1532 - Urad RS za makroekonomske analize in razvoj  ' .. 

A - Bilanca odhodkov 

02011501 - Analiza in napovedovanje gospodarskih in razvojnih gibanj  

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti, povezane s spremljanjem in analizo tekočih ekonomskih in razvojnih trendov ter z 
njihovimi projekcijami in scenariji. Aktivnosti v okviru podprograma se neposredno vključujejo v pripravo 
državnega proračuna in v ukrepe ekonomske in razvojne politike. 

Ključne naloge so: 
- spremljanje, analiziranje in vrednotenje tekočih gospodarskih gibanj in razvoja v njegovi ekonomski, socialni in 

okoljski vsebini; 
- kratkoročno in srednjeročno napovedovanje gospodarskih in razvojnih trendov; 
- raziskovalno in metodološko delo za razvoj podatkovnih osnov, metodoloških orodij in analitičnih vsebin; 
- razvoj in uporaba modelskih orodij za napovedovanje gospodarskega razvoja; 
- publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov analiz in projekcij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

S spremembami Zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 119/2000) je Urad postal samostojna vladna 
služba, katere direktor odgovarja neposredno predsedniku Vlade. Ob tem je zadržal svoje delovno področje in 
naloge, opredeljene z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 4. čl.). 
Delovno področje in naloge Urada je Vlada skladno s to pravno podlago podrobneje opredelila s Sklepom o 
organizaciji in delovnem področju Urada (Uradni list RS, št. 12/01) in v Uredbi o podlagah in postopkih za pripravo 
predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 45/02). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ker gre pri tem podprogramu za izrazito podporne dejavnosti, sam po sebi nima v dokumentih dolgoročnega 
načrtovanja opredeljenih kvantitativnih ciljev. Podrobnejše razlage podajamo pri opisu postavk. 

Dolgoročni cilj je metodološki razvoj in povečanje zanesljivosti tehnik monitoringa in napovedovanja ekonomskih 
in razvojnih gibanj ter podpora ukrepom ekonomske in razvojne politike za doseganje visoke gospodarske rasti in 
rasti zaposlenosti ob hkratnem zniževanju inflacije in ohranjanju osnovnih makroekonomskih ravnovesij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji: 
- priprava tekočih analiz gospodarskih, socialnih in okoljskih trendov; 
• priprava kratkoročnih in srednjeročnih napovedi; 
- priprava strokovnih podlag za oblikovanje kratkoročnih in strateških usmeritev in ukrepov politike z oceno 

njihovih učinkov; 
" priprava makroekonomskih poročil za Vlado, priprava poročil za mednarodne institucije ter objavljanje prikazov 

in analiz gospodarskih in razvojnih gibanj za širšo javnost; 
• raziskovalno in metodološko delo za razvoj podatkovnih osnov, metodoloških orodij in analitičnih vsebin; 
• krepitev kadrovske sposobnosti za metodološki razvoj (formalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje 

zaposlenih doma in v tujini, sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi ustanovami). 

Indikatorji in planirani rezultati: 
- pravočasna izdelava poročil, določenih z Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega 

proračuna. 
• pravočasna priprava Konvergenčnega programa, 
• redno izdajanje publikacij in povečanje njihove odmevnosti v javnosti, 
' krepitev tehnične sposobnosti za metodološki razvoj, to je oblikovanje enotne baze podatkov in ustrezne 

programske in strojne opreme za zahtevnejše analize, 
• izvedba letnega plana izobraževanja in povečanje strokovne usposobljenosti zaposlenih. 

**12005 553 poročevalec, št. 31/11 



1579 - Plače 

Obrazlolilev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena sredstvom za izplačilo plač. 

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

Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2004, ki smo ga upoštevali kot izhodišče za izračun plač je 61 zaposlenih. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zaradi potreb spremljanja (monitoringa) kakovosti in trajnosti razvoja Slovenije ter poročanja o uresničevanju 
razvojnih usmeritev je naš cilj prositi za dodamo zaposlitev na tem področju. V celoti ocenjujemo, da se je 
kadrovska struktura glede na usposobljenost zaposlenih za analitično delo izboljšala, kar smo uspeli doseči z 
zaposlitvami mladih strokovnjakov. Uresničitev zmanjšanja zaposlitve za l % oziroma eno osebo v letu 2005 bi za 
nas v strokovnem smislu pomenila velik korak nazaj, zato bomo v primeru, da bi do tega prišlo vložili prošnjo, da 
Urad obdrži doseženo število zaposlenih. Naš cilj je torej tudi ohraniti kadrovsko strukturo v pridobljeni kvaliteti in 
številu. 

1683 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Približno polovico sredstev te postavke vlagamo v razvoj lastnih sposobnosti (izdatki za izobraževanje in nakup 
literature). Preostanek postavke je namenjen pokrivanju stroškov za normalno, tekoče poslovanje Urada (pisarniški 
material, elektrika in komunalne ter druge storitve, vzdrževanje stavbe). 

Del dodatnih sredstev na postavki bomo namenili izvedbi projekta NRP 1532-02-0001 »Informacijsko središče« 
(glej obrazložitev pri projektih). 

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

Na osnovi večje porabe v letu 2004 (udeležba na zasedanjih delovnih skupin v Bruslju, povečanje stroškov zaradi 
vzdrževanja računalniške in komunikacijske opreme, za katerega je sredstva prej zagotavljal CVI) smo 3 mio 
dodatnih sredstev namenili za vzpostavitev iste ravni pravic porabe kot v letu 2004, 5 mio SIT pa za dokončanje 
Informacijskega središča, skupaj smo sredstva povečali za 8 mio SIT. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je zagotovitev izplačil fiksnih stroškov delovanja Urada, plačila tekočega vzdrževanja stavbe in opreme, 
izvedba plana izobraževanja, plačilo izobraževanj po pogodbah in izvedba projekta «Informacijsko središče«. 

Obrazlolilev projektov v okviru proračunske postavke 

Del dodatnih sredstev na postavki bomo namenili izvedbi projekta NRP 1532-02-0001 »Informacijsko središče«, <° 
je obnova prostorov Informacijskega središča v znesku 5 mio SIT. 

1570 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi te postavke želimo omogočiti normalne tehnične pogoje za delo Urada glede na potrebe vsebine dela. 
Kakovostno opravljanje nalog zahteva poleg strokovnjakov tudi ustrezno podporo v normalnih tehničnih pogojih za 
delo in v informacijski opremi. Tako je posodobitev in ureditev prostorov, programske in strojne računalnis 'e 

opreme, vzpostavitev baz podatkov, prehod na tehnološko in ekonomsko ugodnejše oblike, nujnost, ki je še toli 0 

bolj akutna zaradi zaostajanja v preteklih letih in prehoda na elektronsko poslovanje državne uprave. 

Ker smo iz sredstev v letu 2004 financirali delno izvedbo večje investicije (klimatizacija Urada), seje oblikovanje 
celovitega Informacijskega središča Urada premaknilo v leto 2005, ki ga bomo lahko z dodatnimi sredstvi po vseJ 
verjetnosti lahko v celoti realizirali (glej NRP 1532-02-0001 »Informacijsko središče«) v okviru PP 1550, 1570 m 
1683. 

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

Finančni načrt investicij za leto 2005 se bo izvajal v okviru dodatno omogočenih sredstev (3,5 mio SIT), predvideva 
pa naslednje investicije glede na vsebino: 

- najnujnejša zamenjava delovnih postaj in nakup okvarjenega barvnega tiskalnika za A3 format, 
- nakup replikacijskega strežnika za dostop zunanjih uporabnikov do baz podatkov, 
- nakup opreme za arhiv v kleti. 
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- nakup pohištva za pisarne v okviru Informacijskega središča, 
- dokončanje investicije klimatizacije prostorov, 
- pričetek izdelave projekta požarnih stopnic. 

420200, Nakup pisarniškega pohištva 1.000.000,00 
420202 Nakup računalnikov in programske opreme 1.800.000,00 
420222 Nakup velike specializirane računalniške napeljave 3.500.000,00 
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 10.000.000,00 
420223 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 200.000,00 
420299 Nakup druge opreme in napeljav (arhivska oprema) 3.500.000,00 
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 71.000,00 
Skupaj 20.071.000,00 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glej »Izhodišča in kazalci na katerih temelji izračun predlogov pravic porabe« 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so razdeljena v dva razvojna programa (NRP) in sicer 1532-02-0001 »Informacijsko središče«, 
kije v letu 2003 načrtovana investicija, katere namen je oblikovanje celovitega Informacijskega središča, ki naj bi 
zagotavljal večjo dostopnost do domačih in tujih baz podatkov ter publikacij, ki jih ima na razpolago Urad, večja 
dostopnost in povezljivost baz podatkov, ki jih Urad sam oblikuje ter razvoj elektronskega publiciranja in 
obveščanja. Največji zalogaj pri tem je programska in strojna oprema za oblikovanje in vzdrževanje podatkovnih 
baz in prenova spletnih strani, ki naj bi podpirala elektronsko založništvo ter prenova prostorov in oprema. 

Program seje v letu 2004 realiziral le 38 %, predvsem zaradi v letu 2004 pričete investicije klimatizacije prostorov. 
Prostore smo v uporabo dobili s sklepom Vlade štev. 465-333/2004 z dne 23. 9. 2004, tako da v nobenem primeru 
ne bi mogli prenove in opremljanja prostorov končati v letu 2004, saj je Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega 
in občinskih proračunov za leto 2004 začel veljati že z 9. oktobrom 2004 in zaključil sprejemanje novih obveznosti. 
Smo pa v objavo v Uradni list in na naše spletne strani (zaradi večjega odziva potencialnih izvajalcev) posredovali 
razpis za izvedbo vzpostavitve centralne baze podatkov na Uradu. 

Sredstva na drugem razvojnem programu 1532-02-0002 »Investicije in investicijsko vzdrževanje« naj bi omogočala 
kakovostno opravljanje nalog z zagotavljanjem normalnih pogojev za delo (dostop do prostorov, problem zamakanja ^ 
strehe in balkona, prostorska stiska, klimatizirani prostori) in v opremi za informatizacijo. Program predvideva 
zaključek v letu 2004 začete investicije klimatizacije prostorov (projekt, izvedba, nadzor), najbolj nujno zamenjavo 
računalniške opreme in pisarniškega pohištva (stoli), zamenjavo okvarjenega barvnega tiskalnika za A3 format, 
katerega popravilo bi bilo nerentabilno ter pričetek del pri izboljšanju požarno varnostne zaščite, to je izdelava 
požarnih stopnic. V letu 2005 naj bi v ta namen bil pripravljen projekt. 

Spletne strani smo prenovili z lastnim znanjem, upoštevajoč oblikovne in vsebinske smernice, ki so bile predvidene 
pri izdelavi spletnih strani državnih organov, implementacijo podatkovnih baz v same spletne strani in uporabo 
elektronskega založništva pa bomo izvedli v okviru NRP 1532-02-0001. 

t-- 
c 

1881 - Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam 

ObrazloZitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Članstvo v mednarodnih institucijah in strokovnih združenjih pomeni olajšan dostop do baz podatkov, možnost 
udeležbe na mednarodnih konferencah brez plačila kotizacije, možnosti strokovnega izpopolnjevanja, pa tudi 
izmenjavo dokumentov in strokovnjakov za posamezna področja. 

Višina stroškov na tej postavki je pogojena z višino kotizacij v tuji valuti in s tečaji tuje valute, za kar bomo 
namenili 158.000 SIT dodatnih sredstev. 

zhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Višina stroškov na tej postavki je pogojena z višino kotizacij v tuji valuti in s tečaji tuje valute, za kar bomo 
namenili 158.000 SIT dodatnih sredstev. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je čim bolje izkoristiti dodatne ugodnosti, ki nam jih Članstvo v teh organizacijah nudi (literatura in kotizacije). 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Postavka ni vključena v projekte. 
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1939 - Publicistična dejavnost 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker se v interesu promocije in obveščenosti velik del publikacij posreduje brezplačno, zlasti državnim organom, 
strokovni javnosti in naročnikom v tujini, je s prihodki lastne dejavnosti stroške priprave publikacij nemogoče v 
celoti pokriti, zato je postavka Publicistična dejavnost ena od postavk, namenjena delnemu pokrivanju stroškov 
priprave in distribucije publikacij Urada v slovenščini in angleščini (Ekonomsko ogledalo, Pomladansko poročilo, 
Jesensko poročilo, Poročilo o razvoju, Delovni zvezki, IB revija, Zbirka ARR - analize, raziskave, razvoj, domača 
stran na Internetu) ter omogoča širšo dostopnost rezultatov dela in promocijo Urada. 

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

Ker stroški na postavki trenutno nominalno ostajajo isti, predvidevamo isto porabo kot v letu 2004. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je sofinanciranje izdaje publikacij, navedeni že pri PP 145. 

7903 - DECIZIO - tuja donacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je trenutno zaključen. 

trt 

7854 - EIRO - tuja donacija 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

EIRO (Evropski observatorij industrijskih odnosov) je projekt Evropske fundacije za izboljševanje življenjskih in 
delovnih pogojev. Namen projekta je zbiranje, analiza ter širjenje visoko kvalitetnih in ažurnih informacij o ključnih 
dogodkih razvoja industrijskih razmerij v Evropi. Služi predvsem potrebam organizacij socialnih partnerjev na 
nacionalni in ravni EU, vladnih organizacij in institucij EU. Od junija 2003 sodeluje UMAR s Centrom za 
raziskovanje organizacij in človeških virov pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kije odgovoren za 
raziskovalni del EIRO. Sredstva so bila izplačana za potne stroške in honorarje v zvezi z realizacijo projekta. P 

Ker projekt še ni bil zaključen, smo sredstva v znesku 1.191 tisoč SIT prenesli v leto 2005, v letu 2005 pa smo 
podpisali novo pogodbo v skupnem znesku 30.000 EUR. 

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

Izhodišča so podana s pogodbo, ki določa obseg in vrsto prispevkov. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je izpolniti terminski plan pogodbe, ki pogojuje tudi pridobitev sredstev 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Postavka je zaradi narave sredstev vključena v NRP »Evropska sredstva - tuje donacije«. 

7792 - ICEG European Center - tuja donacija 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Februarja 2003 je Urad v sodelovanju z Mednarodnim centrom za gospodarsko rast iz Budimpešte (International 
Center for Economic Grovvth, European Center - ICEG EC) začel delo na projektu »Dejavniki in vplivi 
informacijske družbe« (Factors and Impacts in the Information Society). Študija se je pripravila za raziskovalni 
center Evropske komisije, The Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) in bo ena od podlag 
ekonomske politike EU na tem področju. Urad pa jo je izdal v zbirki ARR kot publikacijo "Slovenia - on the Way to 
the Information Society", kije bila zelo odmevna. 

Projekt sam je sicer bil že zaključen, vendar so še ostale finančne obveznosti fmancerja do Urada in posledično 
finančne obveznosti Urada do avtorjev, zato smo sredstva v višini 1.343 tisoč SIT prenesli v leto 2005. 

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

Izhodišča za izračun pravic porabe so poplačilo obveznosti na podlagi avtorskih pogodb in drugih stroškov Urada. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vsebinskih ciljev v letu 2005 ni. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Postavka je zaradi narave sredstev vključena v NRP »Evropska sredstva - tuje donacije«. 

7923 - IHS Karnten - tuja donacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so se namenila honorarjem za pripravo raziskave »Monetama in fiskalna politika v Sloveniji na 
poti k polnopravnemu članstvu«. 

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

Sredstva v visini 1.385 tisoč SIT, ki so še ostala, se bodo namenila nadaljnjemu delu na poročilu (podatkih) oziroma 
sofinanciranju ekonometrične programske opreme GAUSS in GAMS (3,5 mio SIT) in izobraževanju za delo s temi 
programi (2 700 USD). 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glej »Izhodišča in kazalci na katerih temelji izračun predlogov pravic porabe«. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Postavka je zaradi narave sredstev vključena v NRP »Evropska sredstva - tuje donacije«. 

*995 - Izvedba poročila o družbenem razvoju Slovenije - tuja donacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelavo odmevne analize stanja na področju družbenega razvoja Slovenije s prikazom izbranih indikatorjev in 
mednarodnih primerjav, publiciranje in distribuiranje rezultatov raziskav v slovenskem in angleškem jeziku 
(Poročilo o človekovem razvoju) je do leta 2003 sofinanciral UNDP (United Nations Development Programme). Za 
naprej se za izdelavo poročila pod okriljem UNDP nismo dogovorili, saj UNDP ni več zagotavljal sofinanciranja, 
ampak celo pričakoval plačilo »licenčnine« za uporabo imena in metodologije uporabljene v poročilu. 

Zato smo v letu 2004 za Poročilo o socialnem razvoju, ki bo predvidoma izšlo v letu 2006, pripravili nov koncept in 
ga postavili na vsebinsko nove temelje. Odhodkov za raziskave ni bilo, ker smo zaenkrat pripravili gradiva s 
Pomočjo lastnega znanja. Izdajo poročila bomo tako kot doslej sofinancirali oz. financirali tudi iz postavk 
podprograma 02011502 »Podlage ekonomske in razvojne politike«. Predvidenemu izobraževanju v izvedbi UNDP 
smo se zaradi visokih stroškov in za naše potrebe neustrezne vsebine odpovedali, sredstva, ki so še ostala na 
Postavki in na deviznem računu v znesku 1,9 mio SIT, pa bomo raje porabili pri pokritju stroškov novega poročila v 
letih 2005 in 2006. 

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

'zhodišča za oceno pravic porabe je priprava prispevkov v skladu s projektno strukturo publikacije s pomočjo 
Zunanjih in »domačih« avtorjev. Ker s sofinancerjem UNDP ne sodelujemo več, bodo honorirani le prispevki 
Znanjih avtorjev, »domači« avtorji se bodo honorarjem odpovedali. 

cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji so izvedba projekta »Poročilo o socialnem razvoju« v skladu s projektno organizacijsko strukturo, potrjeno na 
Seji razvojnega kolegija Urada, 22. 12. 2004 in nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za 
oblikovanje enotne metodologije spremljanja socialnega in človekovega razvoja v okviru poročil Urada 

^017 - IConferenca - tuja donacija 

^r"zložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti na tej postavki so namenjene organizaciji mednarodne konference ""Institucije in politike v novi 
Evropi"" s široko mednarodno udeležbo na temo širitve EU in vprašanj institucionalnega razvoja - s ciljem 
strokovnega sodelovanja in izobraževanja. Prejšnja leta so se delno krila iz sredstev tujih in domačih donatorjev. v 
zadnjih letih pa so se krile pretežno iz sredstev domačih donatorjev, saj sredstev tujih donatorjev kljub trudu nismo 
Uspeli pridobiti. 



V letu 2005 ne predvidevamo organizacije Konference v lastni režiji, bomo pa financirali sodelovanje 
organizacijskega odbora in aktivnih udeležencev na isti konferenci v organizaciji Univerze v Sieni septembra v 
Sieni, in če bo potrebno, priprave na organizacijo konference v letu 2006. 

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

Izhodišče za koriščenje pravic porabe je število članov organizacijskega odbora z Urada (predvidoma 5 oseb) in 
število aktivnih udeležencev (predvidoma 15 oseb). 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je pomoč pri organizaciji konference v Sieni in uspešna predstavitev prispevkov aktivnih udeležencev z Urada. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Postavka je zaradi narave sredstev vključena v NRP »Evropska sredstva - tuje donacije«. 

145 - Obveščanje javnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prihodke lastne dejavnosti predstavljajo prihodki od: 
- prodaje publikacij, ki jih pripravlja Urad, 
- organiziranja izobraževanja ter izvajanje seminarjev oziroma konferenc, 
- svetovalnih storitev naročnikom, ki niso neposredni proračunski uporabniki, 
- izposoje strokovne literature in 
- fotokopiranja za zunanje uporabnike. 

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

Prihodki lastne dejavnosti Urada so namenski prihodki proračuna, ki se namenijo za pokrivanje odhodkov, ki imajo 
značaj materialnih stroškov in se nanašajo na lastno dejavnost oziroma so z njo povezani (materialni stroški in 
pogodbe o delu oziroma avtorske pogodbe z izvajalci nalog lastne dejavnosti). Glede na prejšnja leta predvidevamo 
nižje prihodke zaradi odpovedi pogodbenih količin naročnikov in ker zaradi nekomercialne narave naših publikacij 
ni možno ustrezno povečati njihovih cen ali obsega prodaje. Zaradi teh sprememb se povečuje delež odhodkov iz PP 
1939 in ostalih postavk. 

V primeru izdaj publikacij, ki so izrazito netržnega značaja (SGRS in Poročilo o razvoju), se stroški tiska krijejo tudi 
iz postavk, v katere te publikacije sodijo po svoji vsebini (v primeru gornjih dveh publikacij je to PP 1550). 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je izdaja naslednjih publikacij: 
Pomladansko poročilo s prevodom v angleščino, 
Jesensko poročilo s prevodom v angleščino (v primeru zamika sprejema na Vladi, se izid zamakne v naslednje 
leto), 
Poročilo o razvoju s prevodom v angleščino. 
Mesečna ekonomska ogledala s prevodom v angleščino, 
Publikacije iz zbirke Delovni zvezki po programu (10 številk). 

2193 - Povračila škode - sredstva odškodnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila posredovana iz naslova odškodnin in so prenešena iz leta 2004 v višini 304 tisoč SIT. 

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

Porabljena bodo za tekoče vzdrževanje stavbe. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glej »Izhodišča in kazalci na katerih temelji izračun predlogov pravic porabe«. 



02011502 - Podlage ekonomske in razvojne politike 

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti, povezane s spremljanjem uresničevanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije 
(SGRS), razvoj metod razvojnega monitoringa in oblikovanje Poročila o razvoju ter aktivnosti priprave nove 
Strategije razvoja Slovenije (SRS) s koordinacijo. 

Sredstva na podprogramu v letu 2005 niso primerljiva s sredstvi iz 2004, ko nam je bilo za pripravo nove Strategije 
razvoja Slovenije, prerazporejenih 47 mio SIT. Brez te prerazporeditve so sredstva na isti ravni kot v letu 2004. 

Glavno poslanstvo podprograma je spremljanje uresničevanja nove razvojne paradigme države, ugotavljanje 
razvojnih zaostankov in oblikovanje predlogov usmeritev za njihovo zmanjševanje. 

Ključne naloge: 
- oddajanje in spremljanje raziskav ter ekspertiz za pripravo strokovnih podlag gospodarske in razvojne politike, 
- organiziranje delavnic in delovnih konferenc, 
- razvoj in uporaba modelskih orodij za napovedovanje gospodarskega razvoja, 
- razvoj in uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje gospodarskega, socialnega oziroma 

človekovega ter okoljskega razvoja, 
- publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov spremljanja in vrednotenja razvoja, 
- oblikovanje predlogov usmeritev gospodarske in razvojne politike, 
- pobuda za zakonsko ureditev razvojnega načrtovanja in usmerjanje razvoja ter aktivno sodelovanje pri tem. 

Zakonske in druge pravne podlage 

S spremembami Zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 119/2000) je Urad postal samostojna vladna 
služba, katere direktor odgovarja neposredno predsedniku Vlade. Ob tem je zadržal svoje delovno področje in 
naloge, opredeljene z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 4. čl.). 
Delovno področje in naloge Urada je Vlada skladno s to pravno podlago podrobneje opredelila s Sklepom o 
organizaciji in delovnem področju Urada (Uradni list RS, št. 12/01) in v Uredbi o podlagah in postopkih za pripravo 
predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 45/02). 

dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na temelju ugotovitev spremljanja uresničevanja SRS: 
- oblikovati ustrezna metodološka in podatkovna orodja ter kadrovske zmožnosti za spremljanje in vrednotenje o. 

izvajanja razvojne strategije, 
" razvijati metodološka orodja za napovedovanje gospodarskih gibanj in za oblikovanje ukrepov ekonomske in 

razvojne politike, 
■ oblikovati predloge usmeritev ekonomske in razvojne politike. 

Podrobnejše razlage podajamo pri opisu postavk. 
etnl izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji: 
" koordinacija priprave Strategije razvoja Slovenije 
" nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje celovitega sistema indikatorjev za 

spremljanje in vrednotenje gospodarskega razvoja in strukturnih reform; 
* nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje enotne metodologije spremljanja 

trajnostnega razvoja v okviru poročil Urada; 
" začetek dela na pripravi Poročila o socialnem razvoju; 

nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje enotne metodologije spremljanja 
socialnega in človekovega razvoja v okviru poročil Urada. 

Indikatorji in planirani rezultati: 
uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje razvoja v poročilih Urada, 
okrepitev strokovne verodostojnosti oblikovanja usmeritev gospodarske in razvojne politike. 

*138 . Okoljski monitoring gospodarskih gibanj in razvoja 

zloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti na tej postavki so usmerjene v 
razvoj in uporabo sistema indikatorjev za okoljski monitoring (spremljanje in vrednotenje) gospodarskih gibanj 
in razvoja, 
Publiciranje, predstavitev in diseminacijo rezultatov spremljanja in vrednotenja. 
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- uveljavitev rezultatov spremljanja v poročilih Urada in njihovo upoštevanje pri oblikovanju usmeritev 
gospodarske in razvojne politike, 

pri čemer so pričakovani rezultati: 
- večja uveljavitev okoljskega monitoringa pri oblikovanju usmeritev gospodarske in razvojne politike in 
- uporaba sistema indikatorjev za okoljski monitoring (spremljanje in vrednotenje) gospodarskih gibanj in razvoja 

v poročilih Urada. 

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

Sofinanciranje izida publikacije Urada (1B revije) na temo trajnostnega razvoja. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje enotne metodologije spremljanja 
trajnostnega razvoja v okviru poročil Urada, konkretno za sofinanciranje 1B revije in vključitev indikatorjev 
okoljskega monitoringa v poročila Urada. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Postavka ni vključena v projekte. 

1180 - Raziskave za usmeritve gospodarske in razvojne politike 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena financiranju raziskav zunanjih izvajalcev, V letu 2005 predvidevamo isti 
nominalni znesek kot v letu 2004, kar ne bo zadostovalo za obseg aktivnosti, ki smo jih predvideli za leto 2005. 

Aktivnosti na tej postavki so namenjene razvoju in uporabi modeiskih orodij za napoved gospodarskega razvoja in 
oblikovanje ukrepov ekonomske in razvojne politike, pridobivanje mnenj in krajših analiz o izbranih aktualnih 
gospodarskih in razvojnih vprašanjih ter o učinkih možnih ukrepov gospodarske in razvojne politike, organiziranje 
stalnega formalnega posvetovanja z uglednimi ekonomisti o osnovnih gospodarskih gibanjih in predlaganih 
usmeritvah gospodarske in razvojen politike. Sredstva te postavke so bila namenjena tudi za sofinanciranje raziskav, 
ki jih Urad sicer zaradi premajhnega in premalo specializiranega kadrovskega potenciala na nekaterih področjih ne 
bi mogel izvesti, v okviru česar so bili delno upoštevani tudi cilji drugih postavk, namenjenih financiranju 
raziskovanj, zlasti PP 1550 v okviru SRS. 

Dolgoročni cilji postavke so: 
- razvoj in uporaba modeiskih orodij za napoved gospodarskega razvoja, 
- okrepitev strokovne verodostojnosti in soglasja o usmeritvah gospodarske in razvojne politike, 
- okrepitev konceptualnih in analitičnih podlag za oblikovanje usmeritev gospodarske in razvojne politike, 
- uveljavitev rezultatov strokovne razprave v poročilih Urada in njihovo upoštevanje pri oblikovanju usmeritev 

gospodarske in razvojne politike. 

Pričakovani rezultati so okrepitev strokovne verodostojnosti oblikovanja usmeritev gospodarske in razvojne politike 
ter vključitev spoznanj strokovne razprave v poročila Urada. 

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

Delo za oblikovanje metodološko razvitih orodij za napovedovanje gospodarske in razvojne politike smo izvajali z 
nadaljevanjem raziskave »Javnofinančni prihodki«, ki se je pričela v letu 2004 in s pričetkom nove raziskave 
»Razvoj modela obvladljivosti javnih financ«, sprejeti na podlagi dispozicij. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedbeni cilji v letu 2005so nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za oblikovanje 
metodološko razvitih orodij za napovedovanje (glej »Izhodišča in kazalci na katerih temelji izračun predlogov 
pravic porabe«). 

1173 - Spremljanje in vrednotenje socialnega in človekovega razvoja 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti na tej postavki so namenjene sofinanciranju razvoja in uporabe sistema indikatorjev za spremljanje in 
vrednotenje socialnega in človekovega razvoja, organiziranju razprave o socialnih vidikih razvoja s strokovnimi 
institucijami in v civilni družbi ter publiciranju, predstavitvi in diseminaciji rezultatov spremljanja in vrednotenja 
Človekovega razvoja. Pričakovani rezultati so večja uveljavitev vidika »socialnega in človekovega razvoja« Prl 



oblikovanju usmeritev gospodarske in razvojne politike in uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in 
vrednotenje socialnega in človekovega razvoja v poročilih Urada. 

Izdelavo odmevne analize stanja na področju družbenega razvoja Slovenije s prikazom izbranih indikatorjev in 
mednarodnih primerjav, publiciranje in distribuiranje rezultatov raziskav v slovenskem in angleškem jeziku 
(Poročilo o človekovem razvoju) je do leta 2003 sofinanciral UNDP (United Nations Development Programme). Za 
naprej se za izdelavo poročila pod okriljem UNDP nismo dogovorili, saj UNDP ni več zagotavljal sofinanciranja, 
ampak celo pričakoval plačilo »licenčnine« za uporabo imena in metodologije uporabljene v poročilu. 

V letu 2004 smo zato za Poročilo o socialnem razvoju, ki bo predvidoma izšlo v letu 2006 pripravili nov koncept in 
ga postavili na vsebinsko nove temelje. Odhodkov za raziskave ni bilo, ker smo zaenkrat pripravili gradiva s 
pomočjo lastnega znanja. Izdajo poročila bomo tako kot doslej sofinancirali oz. financirali tudi iz postavk 
podprograma 02011501, PP 1995 s sredstvi, ki smo jih prenesli v leto 2005. Sredstva, ki so bila na voljo za pripravo 
poročila v letu 2004 v višini 1.450 tisoč SIT, smo prerazporedili v okviru podprograma na PP 1550 za kritje 
raziskav, ekspertiz in prispevkov delovnih skupin za pripravo SRS, v letu 2005 pa bomo sredstva, ki bodo na voljo 
na PP 1550, če bo potrebno, v istem znesku preusmerili za pripravo novega poročila. 

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

Izhodišča za oceno pravic porabe je priprava prispevkov v skladu s projektno strukturo publikacije s pomočjo 
zunanjih in »domačih« avtorjev. Ker s sofinancerjem UNDP ne sodelujemo več, bodo honorirani le prispevki 
zunanjih avtorjev, »domaČi« avtorji se bodo honorarjem odpovedali. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji so izvedba projekta »Poročilo o socialnem razvoju« v skladu s projektno organizacijsko strukturo, potrjeno na 
seji razvojnega kolegija Urada, 22. 12. 2004 in nadaljevanje dela (prek oddaje raziskav in z lastnim delom) za 
oblikovanje enotne metodologije spremljanja socialnega in človekovega razvoja v okviru poročil Urada 

*550 - Spremljanje strategije gospodarskega razvoja Slovenije 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glavni namen postavke je: 
■ koordinacija priprave Strategije razvoja Slovenije 
* oddajanje in spremljanje raziskav ter ekspertiz za podporo monitoringa razvojne strategije, 
* razvoj in uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje razvoja, 
" publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov monitoringa razvojne strategije, 

z dolgoročnimi cilji: 
- razvoj in uporaba sistema indikatorjev za spremljanje in vrednotenje razvoja, 
- publiciranje, predstavitev in diseminacija rezultatov razvojnega monitoringa. 

Strategija gospodarske razvoja Slovenije kot pogoj za svojo uresničitev predvideva tudi stalno spremljanje 
(nionitoring) kakovosti in trajnosti razvoja Slovenije ter poročanje o uresničevanju razvojnih usmeritev. S sredstvi s 
,e postavke Urad tudi sodeluje pri financiranju ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001- 
2006«. Urad zato razvija metodologijo monitoringa in pripravlja letno Poročilo o razvoju, katerega priprava se tudi 
delno financira iz te postavke. 

Vlada je na podlagi ugotovitev Poročil o razvoju in zaradi vključitve Slovenije v EU in njen strateški okvir za 
oblikovanje politik (Lizbonska strategija) julija 2003 zadolžila Urad za koordinacijo procesa priprave nove 
Strategije razvoja Slovenije. Cilj dokumenta je, prvič, opredeliti vizijo prihodnosti Slovenije s širokim družbenim 
konsenzom ter, drugič, usmeritve in ukrepe za realizacijo te vizije. Časovni horizont dokumenta je prvo desetletje 
Članstva v EU (tj. do vključno leta 2013, ko se izteče tudi nova finančna perspektiva EU) za dolgoročne usmeritve 
ter prvi dve leti članstva za kratkoročne ukrepe, s katerimi naj bi opredelili nujne ukrepe za boljšo implementacijo 
obstoječih razvojnih usmeritev in za uspešno vključitev Slovenije v okvir Lizbonske strategije. 

Pričakovani rezultati je široka javna razprava in uveljavitev »nove razvojne paradigme«. 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izručuni predlogov pravic porabe 

Sredstva na postavki namenjamo za kritje raziskav, ekspertiz in prispevkov delovnih skupin za pripravo SRS, kritju 
materialni stroškov povezanih s pripravo in izvedbo SRS ter materialnih stroškov, ki so povezani s pripravo, izvedbo 
'n monitoringom gospodarskega razvoja na splošno (potni stroški in izobraževanje). 

Sredstva za pripravo SRS v predlogu proračuna 2004 in 2005 niso mogla biti niti predvidena niti zagotovljena, ker 
Vsebinski okviri in posledično finančni v času priprave proračuna še niso bili znani, so nam bila sredstva v letu 2004 
naknadno odobrena in posredovana na podlagi sklepa Vlade in dokazil o prevzetih obveznostih, od katerih so bile 
nekatere žc plačane iz sredstev Urada. Sredstva v skupnem znesku 47.000 tisoC SIT so bila v celoti nakazana na PP 
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1550. Skupni stroški povezani s pripravo SRS v letu 2004 so bili 50.494 tisoč SIT. Za dokončanje Strategije 
predvidevamo, da bomo potrebovali dodatnih 10 mio SIT, časovni okvir zaključka pa je odvisen od termina 
obravnave na Vladi. 

Glavna izhodišča za porabo na postavki v letu 2005 so večletne pogodbe CRP v znesku 9 mio SIT. 

Del dodatnih sredstev v znesku 3,5 mio SIT na postavki bomo namenili izvedbi projekta NRP 1532-02-0001 
»Informacijsko središče« (glej obrazložitev pri projektih). 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glej obrazložitev pod » Izhodišča in kazalci na katerih temelji izračun predlogov pravic porabe«. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Del dodatnih sredstev na postavki bomo namenili izvedbi projekta NRP 1532-02-0001 »Informacijsko središče«, to 
je izvedba vzpostavitve centralne baze podatkov, kije trenutno v postopku revizije na Državni revizijski komisiji, v 
znesku 3,5 mio SIT. 
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SpV/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

j59 URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ 
Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SpU/Pu/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 

proračun 200S proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
(D  (2) (3) W = (1) + (3) (5) 
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1. del 

A - Bilanca odhodkov 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Opis področje drlavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in 
dohodkovne politike in izvajanje le-teh. 

Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar 
izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar izvajajo organi v sestavi ministrstva. 

Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje 
davčnega in carinskega sistema. Področje se nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize 
tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov 
in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Konvergenčni program. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
0203 Fiskalni nadzor 
0204 Davčna in carinska administracija 
0205 Privatizacija in nadzor 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike   

Opis glavnega programa 

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami, pripravo ustrezne zakonodaje za 
pridobivanje proračunskih prihodkov in pripravo ustrezne zakonodaje za racionalno porabo proračunskih sredstev. 

V okviru programa izvaja ministrstvo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem države, z 
denarnimi sredstvi ter opravlja regulativno vlogo na področju fiskalne politike. V okviru tega programa izvaja 
ministrstvo tudi vse aktivnosti na področju davčne in carinske zakonodaje ter ostalih prihodkov Republike 
Slovenije. Dejavnost ministrstva je pretežno usmerjena na reformo javnega financiranja in bolj učinkovito ter 
racionalno upravljanje z javnimi financami kot celoto v vseh fazah proračunskega ciklusa. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj programa je pripraviti tako davčno zakonodajo, da bodo davčne obremenitve čimbolj pravično 
porazdeljene na vse sloje družbe in da bodo pri pripravi zakonodaje poleg ekonomskih in razvojnih komponent 
upoštevani tudi socialni kriteriji. 

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj ministrstva reforma javnih financ predvsem v smislu 
učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. 

Dolgoročni cilj na področju fiskalne politike je tudi prilagajanje odhodkov države razpoložljivim prihodkom m s 

tem postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja, ki bo na srednji rok dosegel položaj blizu ravnovesja 
ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji so: 
- povečanje prilagodljivosti javnofinančnih izdatkov, kar bo omogočilo doseganje vzdržnega proračunskega 

primanjkljaja, ki v letu 2005 ne bo presegel 1,4 % BDP, 
- izboljšanje strukture javnofinančnih izdatkov, in sicer znižanje izdatkov za državotvorne naloge, plače, socialno 

varstvo in kmetijstvo in povečanje izdatkov za spodbujanje gospodarskega razvoja, 
- prestrukturiranje proračunskih prihodkov, in sicer davčna razbremenitev plač in povečanje obremenitev kapitala 

in premoženja. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
02021601 Urejanje na področju fiskalne politike 
02021602 Fiskalni sistem 

1618 - Uprava RS za javna plačila 
02021602 Fiskalni sistem 

0203 - Fiskalni nadzor  

Opis glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornih institucij, ena teh je tudi Urad RS za nadzor proračuna, ki 
je začel delovati s 1. 1. 2004. 

Urad je centralni organ, odgovoren 
- Za razvoj, usklajevanje in preverjanje delovanja notranjega nadzora javnih financ. Urad z izdajanjem usmeritev 

za državno notranje revidiranje in notranje kontrole usklajuje in preverja delovanje PU na področju notranjega 
nadzora (sistema notranjih kontrol in notranje revizije). V tem kontekstu je urad tudi nosilec izobraževanja za 
naziv »državni notranji revizor.« 

- Na področju porabe sredstev EU skladov in nacionalnega sofinanciranja urad izvaja preglede usposobljenosti 
organov in institucij za izvajanje in porabo EU sredstev, certificira deklaracije o izdatkih, na podlagi revizijskih 
pregledov izdaja deklaracije ob zaključkih programov in projektov in opravlja ostale neodvisne finančne 
preglede skladno z evropsko zakonodajo. V tej vlogi urad sodeluje neposredno z Evropsko komisijo. 

- Na področju zaščite finančnih interesov EU deluje urad kot koordinacijska služba za boj proti goljufijam 
(AFCOS), tako, da koordinira aktivnosti vseh organov in inštitucij v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem, 
obravnavo in odpravo posledic nepravilnosti in boja proti goljufijam tako na področju zagotavljanja izvirnih 
prihodkov EU kot porabe sredstev EU skladov. Sodeluje neposredno z Uradom za boj proti goljufijam Evropske 
komisije (OLAF), ter koordinira poročanje o nepravilnostih vseh inštitucij, ki so vključene v izvajanje 
evropskega proračuna in spremlja njihovo obravnavo do povračila nepravilno porabljenih sredstev v EU in 
nacionalni proračun. 

- S proračunskim inšpiciranjem urad izvaja nadzor nad zakonitostjo izvrševanja in porabe državnega proračuna v 
skladu z ZJF in ostalimi predpisi, ki urejajo izvajanje državnega proračuna. 

dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj nadzora proračuna je z navodili, revizijami in inšpekcijami izboljšati poslovanje proračunskih 
uporabnikov s proračunskimi sredstvi, in sicer tako, da se ob upoštevanju zakonitosti poveča tudi gospodarnost, 
učinkovitost in uspešnost porabe. Pri nadzoru izvajanja evropskega proračuna v RS je cilj tudi dajati priporočila za 
odpravo vseh odkritih slabosti in nepravilnosti institucijam, ki izvajajo evropski proračun in dajati Evropski komisiji 
Primemo zagotovilo, da so vsi izdatki pravilni, resnični in upravičeni, ter da nacionalne inštitucije delujejo v skladu 
z evropskimi in nacionalnimi zakoni in predpisi. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

' Usmerjanje, analiza dela in nadzor nad sistemom notranjih kontrol in izvajanja notranjih revizij pri proračunskih 
uporabnikih; 

* koordinacija planiranja in usmerjanje notranjih revizij na področju porabe sredstev EU skladov; 
" izvajanje neodvisnega finančnega nadzora in sistemskih revizij programov in inštitucij, ki uporabljajo sredstva 

EU skladov; 
" izvajanje proračunskega inšpiciranja; 
• delovanje na področju zaščite finančnih interesov EU in sodelovanje z OLAF; 
• koordinacija ostalih organov za boj proti goljufijam, 
" razvoj in objavljanje usmeritev in standardov za državno notranje revidiranje in notranje kontrole; 
* razvoj in objavljanje usmeritev za preprečevanje, odkrivanje in poročanje o nepravilnostih pri uporabi sredstev 

EU skladov; 
" izvedba vseh aktivnosti Urada na področju finančnega nadzora porabe sredstev EU skladov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

'619 - Urad RS za nadzor proračuna 
02031601 Dejavnost proračunskega nadzora 



0204 - Davčna in carinska administracija 

Opis glavnega programa 

V okviru programa so planirana sredstva za izvajanje davčnih zakonov, kijih izvaja Davčna uprava RS in carinskih 
zakonov, kijih izvaja Carinska uprava RS. 

Davčna uprava RS v skladu z zakonom o davčni službi odmerja, pobira in izterjuje davke in prispevke, opravlja 
davčni nadzor nad davčnimi zavezanci, vodi in vzdržuje davčni register, evidentira plačevanje davkov, organizira in 
vodi davčni informacijski sistem, izterjuje denarne kazni, izvaja program izpopolnjevanja ter opravlja druge naloge 
določene z zakonom ali drugimi predpisi. 

Carinska uprava RS opravlja naloge v zvezi z organizacijo službe, organizacijo in nadzorom dela carinikov, 
zagotavlja enotno izvajanje carinskih in trošarinskih in nekaterih drugih predpisov, izvaja nadzor nad pravilnim 
odmeijanjem, obračunavanjem in pobiranjem in izteijavo dajatev, ki se pobirajo pri uvozu in izvozu blaga in izvaja 
nadzor nad pravilnim obračunavanjem, plačevanjem in izteijavo trošarin. Poleg tega nudi strokovno pomoč pri 
izvajanju carinskih in trošarinskih predpisov in sodeluje z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi združenji s 
področja carinskega in trošarinskega sistema. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj Davčne uprave je, v davčni informacijski sistem vključiti vse davčne zavezance in pobrati čimveč 
davkov in prispevkov na podlagi strokovne in enake obravnave davčnih zavezancev. 

Na carinskem področju so glavni strateški cilji naslednji: 
- pravilno izvajanje postopkov in učinkovito pobiranja dajatev, 
- višja raven zaščite družbe, 
- olajševanje pretoka blaga in potnikov, 
- izboljšanje strokovnosti dela zaposlenih in pogojev za njihovo delo, 
- celovita informacijska podpora carinski službi, 
- priprava carinske službe za delovanje v EU. e 

Glavni letni Izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji so: P 
- usposobitev davčne in carinske uprave za učinkovito delovanje Slovenije v EU, 
- doseganje večje ekonomičnosti pobiranja davkov izražena v deležu porabljenih sredstev za delo v primerjavi z 

letnim načrtom davčnih prihodkov in drugih obveznih dajatev, 
- dokončanje projekta za uvedbo davka na nepremičnine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
02041601 Davčna administracija 

1612 - Davčna uprava RS 
02041601 Davčna administracija 

1613 - Carinska uprava RS 
02041602 Carinska administracija 

0205 - Privatizacija in nadzor  

Opis glavnega programa 

Ministrstvo za finance je v skladu z Zakonom o državni upravi zadolženo za upravljanje s finančnim premoženjem 
države. V skladu s tem so bila v okviru programa planirana sredstva za upravljanje s finančnim premoženjem države 
in za izvedbo privatizacije državne lastnine. Glavna naloga tega programa je zagotoviti umik države kot lastnika iz 
vseh tistih gospodarskih družb in bank, v katerih ni več potrebe, da bi država tudi preko lastniških upravičenj 
zagotavljala izpolnjevanje narodnogospodarskih interesov, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezen nadzor nad 
izvajalci javne službe z vidika optimizacije stroškov njihovega delovanja in zagotovitve visoke kvalitete njihovih 
storitev. Poslanstvo je preprečitev transformacije javnega monopola v zasebni monopol. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji programa so: 
- privatizirati ustrezen delež lastniških naložb države v gospodarskih družbah in bankah v skladu z programom 

prodaje finančnih naložb, 
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- s privatizacijo bank zagotoviti uspešnejši in učinkovitejši finančni sistem ter večjo konkurenčnost na 
mednarodnih trgih, 

- s privatizacijo gospodarskih družb sanirati podjetja s pomočjo strateških partneijev ali izboljšati njihov položaj z 
vstopom ključnih ali drugih investitorjev, 

- deregulacija javnih služb in statusno preoblikovanje izvajalcev javnih služb v tržne subjekte, ki bodo lahko le na 
javnih razpisih konkurirali za proračunska sredstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji so: 
- izvesti prodajo lastniških deležev države, ki se ni realizirala v letu 2004 in prodati naložbe predvidene za prodajo 

v letu 2005, 
- voditi ustrezno politiko dividend v gospodarskih družbah, 
- izvajati sistem upravljanja s teijatvami, s posebnim poudarkom na teijatvah iz unovčenih jamstev in teijatvah v 

postopkih prisilnih poravnav. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
02051601 Sukcesija 
02051602 Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem 

jPzUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Opis področje driavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Zastopanje Republike Slovenije v meddržavnih bilateralnih in multilateralnih odnosih ter pri mednarodnih 
organizacijah, spremljanje mednarodnih političnih, varnostnih, gospodarskih in kulturnih gibanj, varovanje interesov 
Republike Slovenije in njenih državljanov ter pravnih oseb v tujini spada med osnovne naloge zunanje politike 
države. Mednje sodijo tudi pogajanja, sklepanje sporazumov in pogodb s tujimi državami in mednarodnimi 
organizacijami, priprave mednarodnih sporazumov in pogodb za ratifikacijo, koordinacija in pomoč pri sodelovanju 
s tujino, usmerjanje dela predstavništev v tujini, vplačevanje kapitalskih deležev v mednarodne finančne institucije 
in plačevanje članarin mednarodnim organizacijam. Ministrstvo za finance je v program vključeno tudi v okviru 
področja mednarodne razvojne in humanitarne pomoči. 

dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja §5 
• Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije. 
" Deklaracija o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU v letu 2005. 
- Zaveze EU iz zasedanja Evropskega Sveta v Barceloni. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
0303 Mednarodna pomoč 
0304 Predsedovanje EU 

jj02 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Opis glavnega programa 

Mednarodno sodelovanje v okviru Ministrstva za finance se pretežno nanaša na področje sodelovanja z 
mednarodnimi finančnimi organizacijami ter sodelovanje predstavnikov ministrstva v delovnih telesih in odborih 
EU, delno pa tudi na koordinacijo sodelovanja z različnimi mednarodnimi organizacijami (OECD, SECI), kot tudi 
reševanje odprtih bilateralnih vprašanj. 

Sodelovanje je usmerjeno tudi v pridobivanje ugodnih finančnih virov za financiranje in sofinanciranje projektov, ki 
So strateškega pomena za nadaljnji razvoj države. Republika Slovenija si je v mednarodnih finančnih krogih 
zagotovila visok ugled, ki se odraža tudi na ceni denarja, kije enaka kot za razvite države. Pogoji zadolževanja tako 
Predstavljajo manjšo dejansko obveznost za proračun. 

®u,goročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj mednarodnega sodelovanja v okviru Ministrstva za finance je poglobitev in utrditev položaja 
Republike Slovenije v mednarodnih finančnih organizacijah in posledično v mednarodni finančni skupnosti ter 
aktivni udeležbi pri odločanju v institucijah EU, katere polnopravna članica je Republika Slovenija postala v maju 
2004. 
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Glede na to, da Slovenija že aktivno sodeluje pri delu najpomembnejših mednarodnih finančnih organizacij (skupini 
Svetovne banke, Mednarodnem denarnem skladu, Evropski banki za obnovo in razvoj, Medameriški razvojni banki, 
Evropski investicijski banki, Razvojni banki Sveta Evrope), bo v prihodnosti poudarek zlasti na poglobitvi 
sodelovanja s temi organizacijami s ciljem, da vpliva na usklajevanje ekonomskih, gospodarskih in političnih 
interesov različnih držav, kar je zaradi nadaljnjih globalizacijskih procesov vse bolj pomembno. 

V marcu 2004 je Slovenija kot prva izmed vseh tranzicijskih držav iz srednje in vzhodne Evrope pri Svetovni banki 
prešla iz skupin posojilojemalk v skupino razvitih držav. 

Dolgoročni cilj na področju mednarodnega sodelovanja je tudi aktivna udeležba Slovenije kot donatorke sredstev v 
programih za zmanjševanje revščine in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Dolgoročni cilj podprograma je tudi 
aktivna udeležba Slovenije kot donatorke sredstev v programih za zmanjševanje revščine in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja. V skladu s sklepi EU naj bi 15 starih članic EU do leta 2015 zagotovilo vsaj 0,7 % BNP za 
razvojno pomoč, nove članice EU pa v povprečju 0,39 %. 

Z zagotavljanjem sredstev Regionalni ustanovi - Centru za razvoj financ Slovenija državam Jugovzhodne Evrope v 
institucionalizirani obliki prenaša znanja in izkušnje s področja javnih financ, ki so ključna za uspešno 
implementacijo javno finančnih reform. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji Slovenije, ki je članica najpomembnejših mednarodnih finančnih organizacij (Svetovne banke, Mednarodnega 
denarnega sklada, Evropske banke za obnovo in razvoj, Medameriške razvojne banke, Razvojne banke Sveta 
Evrope), so usmerjeni zlasti na krepitev sodelovanja s temi organizacijami. S tem Slovenija krepi svojo 
prepoznavnost na globalni ravni in uresničuje sprejete politike EU in OZN. 

Z nadaljnjo podporo izmenjavi izkušenj in znanj s področja javnih financ v okviru Centra za razvoj financ želi 
Ministrstvo prispevati svoj delež k uspešni izvedbi reform na področju javnih financ, ki jih izvajajo sodelujoče 
države (Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Makedonija, Moldavija, Srbija in Črna Gora in 
Romunija). 

Slovenija je v marcu 2004 uspešno graduirala iz skupine posojilojemalk v skupino razvitih držav pri Svetovni banki, 
ki po eni strani prinaša priznanje in ugled, hkrati pa predstavlja tudi odgovornost, da Slovenija v skladu s svojimi 
zmožnostmi postopno povečuje svoje prispevke pri financiranju programov, ki jih izvajajo mednarodne institucije z 
namenom zmanjševanja revščine v svetu. 

Ministrstvo bo tudi v prihodnje spodbujalo prenos znanj in izkušenj na področju javnih financ državam jugovzhodne 
Evrope, ki bo potekal preko Centra za razvoj financ. 

Tako bo Center v letu 2005 poleg rednega programa izobraževanj nadaljeval tudi z izvajanjem pilotskega projekta 
izobraževanja računovodij javnega sektorja, katerega cilj je vzpostavitev izobraževanja računovodij javnega sektorja 
v Sloveniji, na Hrvaškem in v Albaniji, organiziral pa bo tudi dva cikla izobraževanja in licenciranja dveh skupin 
računovodij javnega sektorja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 

1613 - Carinska uprava RS 
03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 

0303 - Mednarodna pomoč   . 

Opis glavnega programa 

Republika Slovenija seje z uspešno tranzicijo uveljavila kot razvita država, ki je v marcu 2004 graduirala iz skupine 
posojilojemalk pri Svetovni banki, v maju 2004 pa postala polnopravna članica EU. Skladno z njenim napredkom in 
članstvom v skupini razvitih držav mednarodna skupnost od Slovenije pričakuje, da se bo aktivno vključila v 
programe pomoči državam v razvoju pri reševanju globalnih vprašanj revščine, med njimi tudi varstva okolja. 

Poseben pomen daje Slovenija mednarodni pomoči v okviru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo. Skladno s 
tem Ministrstvo za finance podpira vse oblike tehnične in finančne pomoči v okviru delovnih področji Ministrstva 
za finance. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Slovenija si bo na področju razvojnega sodelovanja prizadevala v okviru lastnih sposobnosti in finančnih omejitev 
ter v okviru sprejetih usmeritev delovanja zunanje politike sodelovati pri projektih, ki imajo pozitivni učinek na 
razvoj države, prejemnice pomoči ter hkrati prispevajo k stabilnosti celotne regije. To je še posebej pomembno pri 
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aktivnostih finančnih institucij v jugovzhodni Evropi, katere stabilnost je v strateškem interesu Slovenije. S 
podpiranjem razvoja v regiji na področju javnih financ namreč Slovenija pridobiva tudi zunanjepolitični kapital in 
slovenskemu gospodarstvu omogoča prodor na te trge. 

Slovenija zagotavlja pomoč državam v razvoju pri reševanju globalnih vprašanj varstva okolja in podpira 
prizadevanja mednarodne skupnosti za zagotavljanje pomoči državam v razvoju pri reševanju tistih vprašanj varstva 
okolja, ki imajo globalne dimenzije (klimatske spremembe, izginjanje biotske pestrosti, onesnaževanje mednarodnih 
voda, tanjšanje ozonske plasti, degradacija tal in problemi kemikalij). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladno z deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije je slovenski zunanjepolitični interes stabilizacija in 
• razvoj JV Evrope. Z bilateralnim sodelovanjem in posredno z aktivnim sodelovanjem v institucijah in finančnimi 
prispevki v njihov kapital in programe Slovenija ohranja aktivno vlogo pri zasledovanju interesa stabilizacije 
Balkana. S sodelovanjem pri tovrstnih prizadevanjih utrjuje položaj razvite države v mednarodni skupnosti. 

2 vplačilom tretjega obroka v tretjo polnitev Sklada za svetovno okolje bo Slovenija podprla prizadevanja 
mednarodne skupnosti za pomoč državam v razvoju pri izvajanju projektov varstva okolja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
03031601 Razvojna in humanitarna pomoč 

0304 - Predsedovanje EU   

°Pis glavnega programa 

Po sedanji ureditvi države članice EU izmenoma prevzamejo funkcijo predsednika Sveta za dobo šestih mesecev po 
vrstnem redu, ki ga soglasno določi Svet. Glede na to, daje Vlada Republike Slovenije v letu 2004 sprejela povabilo 
za predsedovanje Sveta EU v prvi polovici 2008, se Slovenija pripravlja na obe možnosti glede obsega in oblike 
predsedovanja. V primeru, da do konca leta 2006 stopi v veljavo Pogodba o Ustavi za Evropo, bo predsedovala v 
skupini z Nemčijo in Portugalsko Svetu EU. V skladu z novo ureditvijo bo t.i. trojka predsedujočih držav 
predsedovala vsem formacijam Sveta, razen Svetu za zunanje zadeve in Evropskemu svetu. 

V primeru, da do konca leta 2006 Pogodba o Ustavi za Evropo ne bo ratificirana in uveljavljena, bo predsedovanje g 
Slovenije v prvi polovici leta 2008 polno in samostojno, tako za Svet EU kot za Evropski svet, kot ga predvideva to 
sedanja ureditev. To pomeni, da bo Slovenija med drugim pripravljala, sklicevala in vodila sestanke Sveta na vseh 
ravneh, od delovnih skupin do zasedanj ministrskega Sveta, ter hkrati zastopala Unijo v zadevah skupne zunanje in 
varnostne politike, zato mora natančno določiti program predsedovanja in njegove prioritete, kot tudi program 
zasedanj predsedovanja (koledar predsedovanj) ter ostalih prireditev v okviru predsedovanja. 

dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj glavnega programa je uspešna izvedba predsedovanja, s katerim si bo Slovenija utrdila svoj položaj 
v EU, kot tudi širše, saj bo kot predsedujoča država Svetu EU sodelovala pri razreševanju vprašanj globalnega 
pomena. 

Hkrati je cilj predsedovanja EU tudi promocija Slovenije, saj bo le-ta kot prva med vsemi desetimi državami, ki so 
postale članice EU v letu 2004, v letu 2008 predsedovala Svetu EU. 

klavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ministrstvo za finance bo v letu 2005 za vsebine iz svojih pristojnosti sodelovalo pri pripravi programa 
Predsedovanja, pri oblikovanju kadrovskega načrta in izboru kadrov, pri izvedbi izobraževanja, pri načrtovanju 

. Proračuna predsedovanja, pri logistični organizaciji ter pri komunikaciji z javnostmi in pri promociji Slovenije. 
PqJ 

Programi in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
•611 Ministrstvo za finance 

03041601 Predsedovanje EU 

^-lokalna samouprava 

področje drlavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Obseg razpoložljivih sredstev naj bi omogočil normalno delovanje lokalnih skupnosti. Vsebinsko so obveznosti 
države za financiranje občin opredeljene v zakonu o financiranju občin. Občini, ki z lastnimi prihodki ne more 
Ugotoviti svoje primerne porabe, se zagotovijo sredstva za finančno izravnavo v državnem proračunu. Izračun 
Primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave sprejme vlada. Občinam se na podlagi tega izračuna med 
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letom nakazujejo akontacije sredstev finančne izravnave mesečno v obliki dvanajstin, po preteku proračunskega leta 
pa je potrebno pripraviti dokončni izračun finančne izravnave za preteklo leto. 

Zagotovljena sredstva finančne izravnave v državnem proračunu za leto 2005 naj bi omogočila pokritje vseh 
obveznosti države do občin iz naslova finančne izravnave. V ta namen naj bi bila občinam dejansko, v obliki 
mesečnih akontacij, nakazana vsa izračunana sredstva iz tega naslova. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0602 Splošni transferi občinam 

0602 - Splošni transferi občinam  

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za pokrivanje finančne izravnave občinam. Občinam se na 
podlagi izračunov, kijih sprejme vlada, zagotavljajo sredstva finančne izravnave za pokrivanje izračunanega obsega 
primerne porabe in s tem nemoteno financiranje nalog, ki jih občinam nalagajo ustava in zakoni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj zagotavljanja sredstev občinam iz državnega proračuna je nemoteno financiranje osnovnih nalog 
občin, kijih le-te morajo opravljati po veljavni zakonodaji. Ker ima obstoječi sistem financiranja lokalnih skupnosti 
določene pomanjkljivosti, jih bo potrebno odpraviti. Za dosego tega cilja bo tako potrebna reforma sistema javnih 
financ za področje lokalne samouprave, ki naj bi se odrazila v povečanju avtonomnosti občin in njihove fiskalne 
kapacitete pri pokrivanju vseh tekočih obveznosti. Skladno s sprejetimi rešitvami se bodo občinam iz državnega 
proračuna ob upoštevanju novo sprejetih zakonskih osnov tudi V bodoče zagotavljala potrebna sredstva finančne 
izravnave. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z ustrezno korekcijo zneska primerne porabe na prebivalca se bo na novo opredelila višina primerne porabe občin 
za leto 2005 in posledično na tej podlagi tudi zagotovila večja sredstva finančne izravnave. 

Ker so občine avtonomne pri razporejanju sredstev, ki jih imajo opredeljene v svojih proračunih, nakazovanje 
sredstev finančne izravnave ni možno z državne ravni ocenjevati z vidika gospodarnosti in učinkovitosti. Osnovni 
cilj nakazovanja sredstev finančne izravnave je dosežen s tem, da občine ta sredstva prejemajo tekoče mesečno in na 
ta način ne prihaja do motenj pri financiranju zakonskih nalog občin. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
06021601 Dopolnilna sredstva občinam 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0804 - Vzpostavitev južne meje     

Opis glavnega programa 

Priprava za vzpostavitev južne meje poteka že nekaj let tako na področju dodatnega zaposlovanja kot v okviru 
postavk, ki so namenjeni opremi in gradnji objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Popoln prevzem schengenskih standardov nadzora bodoče južne meje do leta 2006. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V podlagi terminskega plana dokončanja mednarodnih mejnih prehodov in mejnih prehodov za obmejni prehod bo 
potrebno zagotoviti vso potrebno opremo za'opremo prehodov v skladu z evropskimi standardi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programu 

1613 - Carinska uprava RS 
08041601 Vzpostavitev južne meje 
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09 - PRAVOSODJE 

Opis področje drlavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Področje pravosodja vključuje izdatke državi, ki so namenjeni koordinaciji pravosodja, delovanju sodišč, delovanju 
organov za postopek o prekršku, delovanje tožilstev in pravobranilstev, izvrševanju kazenskih sankcij in 
rehabilitaciji kaznjencev ter izdatke v zvezi s popravo preteklih krivic. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Konvergenč ni program. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0905 Odškodnine 

0905 - Odškodnine 

Opis glavnega programa 

V okviru programa so planirana sredstva za poravnavo obveznosti na podlagi sodnih ali upravnih odločb, sodnih in 
izvensodnih poravnav ter poravnav obveznosti po zakonu o denacionalizaciji. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj programa je, da bi se število sodno uveljavljenih zahtevkov proti Republiki Sloveniji zmanjšalo tako 
po višini kot po številu. Drugi dolgoročni cilj na tem področju je razmejitev odškodnine iz postopkov 
denacionalizacije in ostalih postopkov na tak letni obseg, da ne bodo preveč obremenjevale letnih proračunov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Tekoče izplačevanje odškodnin po sodnih sklepih in izvensodnih poravnavah do višine, ki je opredeljena z letnim 
proračunom. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa g 

1611 - Ministrstvo za finance 
09051601 Odškodnine po sodnih sklepih 3 CL 

lil GOSPODARSTVO 

Opis področje driavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Funkcionalno - programsko področje vključuje urejanje, nadzor, pospeševanje in podporo gospodarskim 
dejavnostim, prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU, varstvo potrošnikov in konkurence, tržni 
nadzor, promocijo turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, promocijo 
malega gospodarstva in njihovih trgov, programe povečanja konkurenčnosti in prestrukturiranje podjetij, 
spodbujanje razvoja gospodarstva, promocijo in tuje investicije, spodbujanje malega gospodarstva, urejanje in 
nadzor bančništva, zavarovalništva in iger na srečo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Konvergenčni program. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva 
1405 Urejanje in nadzor iger na srečo 

jj02 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

Opis glavnega programa 

V okviru programa se izvaja dejavnost, ki prispeva k večji konkurenčnosti slovenskih izvoznikov na mednarodnih 
trgih in posledično po povečanem povpraševanju tujih kupcev po blagu slovenskih proizvajalcev in večjem izvozu. 

^0,goročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj programa je ustvariti pogoje, v katerih bodo imeli slovenski izvozniki pogoje za poslovanje, ki bodo primerljivi 
Pogojem podjetij, s katerimi se srečujejo na mednarodnih trgih, predvsem na področju cene virov financiranja. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava in izvedba programa izravnave obresti, ki ga na podlagi zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih 
gospodarskih poslov izvaja pooblaščena institucija, v imenu in za račun Republike Slovenije. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
14021602 Programi povečevanja konkurenčnosti 

1404 - Urejanje in nadzor na področju bančništva in zavarovalništva  

Opis glavnega programa 

V okviru programa se izvaja harmonizacija zakonodaje z EU, ki ureja področje bančništva, zavarovalništva, trga 
vrednostnih papirjev, investicijskih skladov, plačilnih sistemov in deviznega sistema. 

Na področju finančnih storitev se bodo tudi v letu 2005 nadaljevale aktivnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje 
slovenskega finančnega sektorja v skupnem evropskem trgu. Proces harmonizacije zakonodaje, ki ureja področje 
bančništva, zavarovalništva, trga vrednostnih papirjev, investicijskih skladov, plačilnih sistemov in deviznega 
sistema z evropskim pravnim redom ostaja ključna naloga. Tako kot v predhodnih letih pa bo potrebno spremljati 
spremembe v evropskem pravnem redu, tudi preko sodelovanja v ustreznih delovnih telesih, ki delujejo pri Evropski 
komisiji in uskladiti domačo zakonodajo z novo sprejetimi predpisi v Evropski uniji. 

Ravno tako pa bo potrebno tekoče spremljati razvoj posameznih segmentov finančnega trga in makroekonomskih 
razmer ter temu ustrezno prilagoditi zakonodajo. Več pozornosti bo potrebno nameniti spremljanju razvoja na trgu 
pokojninskih skladov, upoštevaje dejstvo, da se ta segment kapitalskega trga v Sloveniji šele vzpostavlja. 

V okviru programa so planirana tudi sredstva za delovanje dveh organov v sestavi ministrstva, in sicer Urada RS za 
preprečevanje pranja denarja in Deviznega inšpektorata RS. Ta dva nadzorna organa sta zadolžena za nadzor 
izvajanje zakonov s področja preprečevanja pranja denaija in deviznega poslovanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Priprava oziroma dopolnitev zakonodaje na področju bančništva, zavarovalništva, deviznega poslovanja, 
investicijskih skladov in družb za upravljanj in trga vrednostnih papirjev. 

V okvir glavnega programa sodi tudi učinkovito nadziranje poslovnih subjektov na področju deviznega poslovanja 
ter odkrivanje in preprečevanje finančnih transakcij, ki se izvajajo zaradi pranja denarja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji so: 
spremembe in dopolnitve zakona o bančništvu, 
zakon o hipotekamem bančništvu, 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu vrednostnih papirjev, 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu, 
sprememba zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, 
sprememba zakona o preprečevanju pranja denarja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1615 - Urad RS za preprečevanje pranja denarja 
14041602 Urejanje in nadzor na področju preprečevanja pranja denarja 

1616 - Devizni inšpektorat RS 
14041603 Devizni inšpektorat 

1405 - Urejanje in nadzor iger na srečo     

Opis glavnega programa 

V okviru programa so planirana sredstva za operativni nadzor prirejanja iger na srečo v skladu z Zakonom o igrah 
na srečo. Nadzor izvaja Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovito nadziranje prirediteljev iger na srečo tako z vidika tehnične pravilnosti delovanja igralnih avtomatov kot 
tudi pridobivanja ustreznih koncesij. 



Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji so: 
- izvajanje nadzora poslovanja gospodarskih družb, ki imajo koncesijo Vlade Republike Slovenije za prirejanje 

iger na srečo; 
- preverjanje in analiziranje podatkov ter priprava vseh potrebnih gradiv v zvezi s sklenitvijo oziroma 

podaljšanjem koncesijskih pogodb za prirejanje klasičnih in posebnih iger na srečo; 
- nadaljnje dograjevanje procesa vzpostavitve učinkovitega nadzora, predvsem preko certificiranja igralnih naprav, 

izdajanja licenc za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo in nadzora poslovanja preko nadzornega 
informacijskega sistema; 

- priprava osnutka podzakonskega predpisa, ki bo urejal način prirejanja iger na srečo preko svetovnega spleta 
oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev; 

- priprava osnutka strategije razvoja klasičnih iger na srečo oziroma strategije razvoja igralništva v Sloveniji; 
- dopolnitev nekaterih podzakonskih aktov s področja prirejanja iger na srečo; 
- spremljanje stanja na področju prirejanja iger na srečo; 
- udeležba na letni konferenci igralniških nadzornih organov (GREF) in nadaljnje razvijanje bilateralnih odnosov z 

nadzornimi organi drugih držav. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1617 - Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo 
14051601 Urejanje in nadzor iger na srečo 

11 - POKOJNINSKO VARSTVO   

Opis področje državnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Področje pokojninskega varstva zajema izdatke za pravice in prejemke, ki izhajajo iz sistema obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Večina sredstev za izvajanje pravic na področju obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja se financira iz blagajne pokojninskega in invalidskega zavarovanja m 
(ZPIZ), del sredstev pa se zagotavlja iz državnega proračuna. c 

dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja £ 

Plačevanje prispevkov urejata Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakon o prispevkih za socialno 3 
varnost. 

Oznaka In nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

2102 Pokojnine 

j!02 - Pokoj nine    

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa so planirana sredstva za nakazovanje transferov v ZPIZ za pokojnine po posebnih 
predpisih in so obveznost državnega proračuna. V okviru programa so planirana tudi sredstva za plačila dodatnih 
obveznosti države do ZPIZ zaradi prenizkih izvirnih prihodkov zavoda za zagotavljanje pokojninskega varstva v 
skladu z zakoni. 

dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pravic iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja po posebnih predpisih, ki izhajajo iz 
posebnih predpisov ter zagotavljanja zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti iz pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za obveznosti države iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja ter dopolnjevanja 
blagajne ZPIZ, ki omogoča izplačilo pokojnin in drugih njenih obveznosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

'611 - Ministrstvo za finance 
21021601 Obveznosti države do ZPIZ 
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22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področje državnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Področje upravljanja z javnim dolgom 

Glavni cilj je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna Republike Slovenije z izvedbo transakcij 
zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov 
in odhodkov vsakoletnega proračuna ter strukturo instrumentov, ki temeljijo na izvrševanju strateških ciljev 
zadolževanja in upravljanja z dolgom. Dinamiko, višino in strukturo instrumentov zadolževanja bo Vlada Republike 
Slovenije potrdila v Programu financiranja državnega proračuna za leto 2005 oziroma s spremembo Programa 
financiranja državnega proračuna za leto 2005 po rebalansu proračuna za leto 2005. V okviru programa izvajanja 
rednih izdaj dolgoročnih vrednostnih papirjev na domačem trgu za financiranje rednih potreb izvrševanja proračuna 
bo predvidoma zagotovljena poenotena ponudba dolgoročnih nominalnih vrednostnih papiijev, ki bo zagotovila 
dokončno oblikovanje transparentne referenčne krivulje donosa državnih vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu 
ter s tem transparentne cene zadolževanja države na domačem finančnem trgu. Izoblikovanje transparentne cene 
dolgoročnih državnih vrednostnih papirjev je eden izmed pogojev za zagotovitev izpolnjevanja konvergenčnega 
kriterija višine dolgoročnih obrestnih mer. Politike, ukrepi in ostale aktivnosti bodo izvajane z namenom 
nemotenega dostopa na finančne trge ter nadaljevanja razvoja domačega finančnega trga, ki je osnovni pogoj za 
zagotovitev nemotene integracije v evropski finančni trg. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Konvergenčni program. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

Opis glavnega programa 

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvajajo v okviru Ministrstva za finance. Namen upravljanja 
je, da se za izvajanje državnih funkcij zagotovijo zanesljivi in cenovno ugodni viri financiranja. V skladu s tem so p 
povezane naslednje naloge: </> 
- zagotavljanje nemotenega dostopa države na domače in mednarodne trge kapitala, 
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga, 
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja z vidika ravni zadolženosti in zaščitniške dolžnosti varnosti države, 
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna, 
- zagotavljanje optimalne likvidnosti EZR države, 
- razvoj fleksibilnih inštrumentov financiranja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

V okviru upravljanja z dolgom državnega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s 
cenejšim, v okvirih tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja 
dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga, zniževanja vpliva inflacije na rast dolga ter zagotavljanja 
nadaljnje spremembe strukture portfelja dolga s ciljem zniževanja izpostavljenosti makroekonomskim in tržnim 
tveganjem. 

V okviru Srednjeročnega makroekonomskega scenarija (za leta 2003 do 2006) Vlade RS bo fiskalna politika vodila 
k postopnemu zniževanju državnega dolga (in s tem k zniževanju deleža obresti v proračunskih odhodkih) in sicer 
med drugim z: 
- postopnim zniževanjem javno finančnega deficita in 
- zniževanjem in prestrukturiranjem javnega dolga s prejemki iz privatizacije in 
- aktivnim upravljanjem z državnim dolgom. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

Sledeč tej politiki, bo v letu 2005 eden izmed glavnih ciljev zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja 
proračuna Republike Slovenije z izvedbo transakcij zadolževanja prvenstveno na domaČem trgu v skladu z 
dinamiko, višino in instrumenti zadolževanja, ki jo bo Vlada Republike Slovenije potrdila v Programu financiranja 
državnega proračuna za leto 2005 oziroma spremembo Programa financiranja državnega proračuna za leto 200: po 
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rebalansu proračuna 2005. V okviru programa izvajanja rednih izdaj dolgoročnih vrednostnih papiijev na domačem 
trgu za financiranje rednih potreb izvrševanja proračuna bo predvidoma zagotovljena poenotena ponudba 
dolgoročnih nominalnih vrednostnih papiijev, ki bo zagotovila dokončno oblikovanje transparentne referenčne 
krivulje donosa državnih vrednostnih papiijev na sekundarnem trgu ter s tem transparentne cene zadolževanja 
države na domačem finančnem trgu. Izoblikovanje transparentne cene dolgoročnih državnih vrednostnih papirjev je 
eden izmed pogojev za zagotovitev izpolnjevanja konvergenčnega kriterija višine dolgoročnih obrestnih mer. 

Program financiranja državnega proračuna za leto 2005 bo tako temeljil na naslednjih opredeljenih strateških ciljih: 
1. Zagotavljanje financiranja izvrševanja proračuna, 
2. Minimiziranje stroška financiranja ob vzdržnem tveganju refinanciranja, 
3. Pospeševanje razvoja trga državnih vrednostnih papirjev in izboljšanje transparentnosti in likvidnosti tega trga, 
4. Zagotovitev stalnega, zanesljivega dostopa do virov financiranja, 
5. Z ustrezno strukturo portfelja zagotoviti nadaljnje zniževanje izpostavljenosti tržnim in makroekonomskim 

tveganjem. 

Sledeč realizaciji na področju prodaje premoženja Republike Slovenije bodo izvedena predčasna odplačila in 
zamenjave dolgov tako, da bo ob ohranitvi ali zmanjšanju tveganosti portfelja kar najbolj zmanjšal strošek 
obstoječega dolga. 

V letu 2005 bo pripravljeno Poročilo o upravljanju z dolgom državnega proračuna, ki bo zajelo poročilo o 
izvrševanju strateških ciljev, izvrševanju programa financiranja za leto 2004 izvrševanju transakcij upravljanja z 
dolgom državnega proračuna v letu 2004, ter celosten pregled strukture portfelja dolga državnega proračuna. 

Ministrstvo bo sodelovalo oziroma vzdrževalo stike z večjim številom največjih svetovnih komercialnih in 
investicijskih bank in drugih investitorjev in organiziral delo za pripravo poročil in ocene kreditnega tveganja 
Republike Slovenije mednarodnih agencij za oceno kreditnih tveganj ("Rating Agency") Standard & Poor's, 
Mood/s. in Fitch Ibca. V okviru izmenjave izkušenj pri upravljanju z dolgom in v okviru članstva v Evropski Uniji 
bo ministrstvo sodelovalo tudi z agencijami za upravljanje z dolgom držav članic Evropske Unije, kakor tudi z 
agencijami in ministrstvi za finance drugih držav. 

V letu 2005 bo Republika Slovenija v Evropski Uniji v okviru upravljanja z dolgom preizkušena v okviru treh 
principov v smislu srednjeročnega makroekonomskega okvirja in javnih financ, in sicer učinkovitega upravljanja z 
dolgom z institucionalnega aspekta, minimiziranja fiskalnega tveganja in transparentnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja 
22011602 Obveznosti iz naslova sukcesije 
22011603 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 
22011604 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje 
22011605 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
22011606 Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene 

jj: INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  

Opis področje driavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo 
naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve za izvedbo nalog, ki niso 
bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo. 

dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni. Osnova je Zakon o odpravi 
Posledic naravnih nesreč, na podlagi katerega se pripravljajo operativni programi Vlade RS za posamezno vrsto 
naravnih nesreč. 

Of"ika in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
2303 Splošna proračunska rezervacija 



2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

Opis glavnega programa 
« 
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo državo Slovenijo, kot so 
potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 
človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, kijih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane 
ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo 
odpravo posledic naravnih nesreč. 

Kazalec, s katerim se lahko meri doseganje zastavljenih ciljev, je izpolnitev obveznosti iz posameznih operativnih 
programov za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah, za pripravo in realizacijo katerih so zadolžena 
posamezna resorna ministrstva (Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj v letu 2005 je financiranje ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč v okviru že sprejetih zakonov, 
znanih ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2005 in financiranje ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki 
bi se še lahko zgodile v letu 2005. 

Kazalec, s katerim se lahko meri uspeh pri doseganju zastavljenih ciljev, je izpolnitev obveznosti po sprejetih 
posameznih operativnih programih odprav posledic naravnih nesreč v posameznem letu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
23021601 Rezerva Republike Slovenije 
23021602 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

2303 - Splošna proračunska rezervacija    

Opis glavnega programa 

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi Vladi RS omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega 
leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o izvrševanju proračuna RS. Splošna proračunska rezervacija je 
v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena 
sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 

V okviru glavnega programa so planirana tudi sredstva za realizacijo zakona o sistemu plač. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja državnega proračuna. 

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za 
financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se 
med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je, tako kot pri dolgoročnih ciljih, zagotavljanje nemotenega izvrševanja državnega proračuna 
ter zagotavljanje sredstev za realizacijo zakona o sistemu plač. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
23031601 Splošna proračunska rezervacija 

24 - PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE  _ 

Opis področje driavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Republika Slovenija ima kot članica Evropske unije finančne obveznosti do proračuna EU. Področje proračunske 
porabe zajema plačila v evropski proračun iz naslova tradicionalnih lastnih sredstev, davka na dodano vrednost, 
bruto nacionalnega dohodka in popravka v korist Velike Britanije. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Proračunski memorandum. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

2401 Plačila sredstev v proračun Evropske unije 

2401 - Plačila sredstev v proračun Evropske unije 

Opis glavnega programa 

Glavni program obsega plačila Republike Slovenije v proračun Evropske unije iz naslova tradicionalnih lastnih 
sredstev, davka na dodano vrednost, bruto nacionalnega dohodka in popravka v korist Velike Britanije. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj glavnega programa je izpolnjevanje finančnih obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj glavnega programa je izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
24011601 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije 
24011602 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost 
24011603 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka 
24011604 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka V korist Velike Britanije 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 

03 -ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Opis področje državnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja ^ 

Zastopanje Republike Slovenije v meddržavnih bilateralnih in multilateralnih odnosih ter pri mednarodnih §5 
organizacijah, spremljanje mednarodnih političnih, varnostnih, gospodarskih in kulturnih gibanj, varovanje interesov 
Republike Slovenije in njenih državljanov ter pravnih oseb v tujini, spada med osnovne naloge zunanje politike 
države. Mednje sodijo tudi pogajanja, sklepanje sporazumov in pogodb »s tujimi državami in mednarodnimi 
Organizacijami, priprave mednarodnih sporazumov in pogodb za ratifikacijo, koordinacija in pomoč pri sodelovanju 
s tujino, usmerjanje dela predstavništev v tujini, vplačevanje kapitalskih deležev v mednarodne finančne institucije 
in plačevanje članarin mednarodnim organizacijam. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročno razvojno načrtovanje na področju zunanje politike temelji na Deklaraciji o zunanji politiki Republike 
Slovenije in zavez EU, sprejetih na zasedanju Evropskega Sveta 14. marca 2002 v Barceloni, veljavni zakoni. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

- Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Opis glavnega programa 

Slovenija je skladno z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj z 
aneksom (Uradni list RS, št. 5/91) in Zakonom o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za 
obnovo in razvoj (Uradni list RS, št. 4/93) prevzela obveznosti, ki izhajajo iz povečanj kapitala banke. Na podlagi 
sprejete Resolucije št. 59 z dne 15. 4. 1996 je Slovenija sodelovala pri prvi dokapitalizaciji Evropske banke za 
obnovo in razvoj. Pri tem je Slovenija izkoristila možnost obročnega odplačevanja zneska dokapitalizacije, ki ga 
nudi EBRD, tako do bo le-ta v celoti vplačan v letu 2009. 

Igoročni cilji glavnega progruma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj programa mednarodnega sodelovanja v okviru Ministrstva za finance je poglobitev in utrditev 
Položaja Republike Slovenije v mednarodnih finančnih organizacijah in posledično v mednarodni finančni skupnosti 
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ter aktivni udeležbi pri odločanju v institucijah EU. S prepoznavnostjo Slovenije na globalni ravni pa se odpirajo 
tudi možnosti gospodarskega sodelovanja. 

Slovenija že aktivno sodeluje pri delu najpomembnejših mednarodnih finančnih organizacij (skupini Svetovne 
banke, Mednarodnem denarnem skladu, Evropski banki za obnovo in razvoj, Medameriški razvojni banki, Evropski 
investicijski banki, Razvojni banki Sveta Evrope), zato bo v prihodnje poudarek zlasti na krepitvi sodelovanja s temi 
organizacijami. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S polnopravnim članstvom v Evropski investicijski banki je Slovenija prevzela obveznost vplačila ustreznega deleža 
sredstev v kapital in rezerve banke, in sicer v skupnem znesku 19,890.750 EUR v kapital banke in 50,267.702,40 
EUR v rezerve. 

Skladno z doseženim dogovorom med EIB in desetimi novimi članicami Evropske unije Slovenija vplačuje sredstva 
kapitala in rezerv v osmih enakih obrokih v obdobju 2004 - 2009. Tako bo Slovenija v septembru 2005 vplačala 
drugi obrok kapitala v višini 2,486.343,75 EUR in drugi obrok sredstev za rezerve EIB v višini 6,283.462,80 EUR. 
Obveznost bo v celoti poravnana v letu 2009. 

Z vplačilom sredstev v Evropsko banko za obnovo in razvoj ter vplačilom prvega obroka kapitala in rezerv v 
Evropsko investicijsko banko, bo Slovenija izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz njenega članstva v navedenih 
institucijah. To ji omogoča, da aktivno sodeluje pri oblikovanju politik bank, pri pripravi in nadzoru projektov. 
Slovenska podjetja imajo s tem možnost sodelovanja na mednarodnih razpisih, kijih izvajata banki, v primeru EIB 
pa imajo pravni subjekti iz Republike Slovenije tudi ugodnejše pogoje ter nižje stroške pri najemanju novih 
kreditov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
03021601 Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 

09 - PRAVOSODJE  

Opis področje driavttega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Področje pravosodja vključuje izdatke državi, ki so namenjeni koordinaciji pravosodja, delovanju sodišč, delovanju 
organov za postopek o prekršku, delovanje tožilstev in pravobranilstev, izvrševanju kazenskih sankcij in 
rehabilitaciji kaznjencev ter izdatke v zvezi s popravo preteklih krivic. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Konvergenčni program. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0905 Odškodnine 

0905 - Odškodnine   

Opis glavnega programa 

V okviru programa so planirana sredstva za plačilo vojne odškodnine in odškodnine po zakonu o popravi krivic. 
Sredstva za ta izplačila so namenska, in sicer 8,5 % kupnine v skladu s 7. členom Zakona o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Sredstva odškodnin izplačuje Slovenska odškodninska družba (SOD) v skladu z dinamiko nakazil, ki jo izvaja 
Ministrstvo za finance. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nakazilo kupnin Slovenski odškodninski družbi za izplačilo odškodnin pa Zakonu o popravi krivic. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Tekoče nakazilo kupnin Slovenski odškodninski družbi za izplačilo odškodnin po Zakonu o popravi krivic. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
09051601 Odškodnine po sodnih sklepih 
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14 - GOSPODARSTVO 

Opis področje driavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 
* 

Funkcionalno - programsko področje vključuje urejanje, nadzor, pospeševanje in podporo gospodarskim 
dejavnostim, prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnemu redu EU, varstvo potrošnikov in konkurence, tržni 
nadzor, promocijo turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, promocijo 
malega gospodarstva in njihovih trgov, programe povečanja konkurenčnosti in prestrukturiranje podjetij, 
spodbujanje razvoja gospodarstva, promocijo in tuje investicije, spodbujanje malega gospodarstva, urejanje in 
nadzor bančništva, zavarovalništva in iger na srečo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Konvergenčni program 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

J402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti    

Opis glavnega programa 

Na glavnem programu so planirana sredstva za odplačevanje obresti in glavnic, ki so jih s poroštvom Republike 
Slovenije najemala podjetja predvsem iz nekonkurenčnih proizvodnih panog (tekstilna, usnjarska, jeklarska in 
živilska industrija). 

V primeru ko ta podjetja obveznosti iz najetih kreditov zaradi stečajev oziroma prisilnih poravnav ne morejo plačati, 
se obveznosti povrnejo iz državnega proračuna, in sicer iz naslova jamstev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji glavnega programa so: 
■ stabilna gospodarska rast, g 
- prestrukturiranje nekonkurenčnih gospodarskih panog (tekstilna, usnjarska, jeklarska in živilska industrija) s £ 

ciljem, da se državno pomoč v te panoge dolgoročno znižuje. ~ 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev S5 

Izpolnitev predvidenih izplačil vseh obresti in glavnic iz naslova jamstev, ki dospejo v plačilo v tekočem letu. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
1611 - Ministrstvo za finance 

14021601 Jamstva 
14021602 Programi povečevanja konkurenčnosti 

C - Račun financiranja 

22 -SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področje drlavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Glavni cilj je zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja proračuna Republike Slovenije z izvedbo transakcij 
zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov 
in odhodkov proračuna v letu 2005 ter strukturo instrumentov, ki temeljijo na izvrševanju strateških ciljev 
zadolževanja in upravljanja z dolgom. Dinamiko, višino in strukturo instrumentov zadolževanja bo Vlada Republike 
Slovenije potrdila v Programu financiranja državnega proračuna za leto 2005 oziroma s spremembo Programa 
financiranja državnega proračuna za leto 2005 po rebalansu proračuna za leto 2005. V okviru programa izvajanja 
tednih izdaj dolgoročnih vrednostnih papirjev na domačem trgu za financiranje rednih potreb izvrševanja proračuna 
bo predvidoma zagotovljena poenotena ponudba dolgoročnih nominalnih vrednostnih papirjev, ki bo zagotovila 
dokončno oblikovanje transparentne referenčne krivulje donosa državnih vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu 
Ier s tem transparentne cene zadolževanja države na domačem finančnem trgu. Izoblikovanje transparentne cene 
dolgoročnih državnih vrednostnih papirjev je eden izmed pogojev za zagotovitev izpolnjevanja konvergenčnega 
kriterija višine dolgoročnih obrestnih mer. Politike, ukrepi in ostale aktivnosti bodo izvajane z namenom 
nemotenega dostopa na finančne trge ter nadaljevanja razvoja domaČega finančnega trga, ki je osnovni pogoj za 
Ugotovitev nemotene integracije v evropski finančni trg. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Konvergenčni program. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

2201 Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga < 

Opis glavnega programa 

Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvajajo v okviru Ministrstva za finance. Namen upravljanja 
je, da se za izvajanje državnih funkcij zagotovijo zanesljivi in cenovno ugodni viri financiranja. V skladu s tem so 
povezane naslednje naloge: 
- zagotavljanje nemotenega dostopa države na domače in mednarodne trge kapitala, 
- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga, 
- spremljanje zadolževanja javnega sektorja z vidika ravni zadolženosti in zaščitniške dolžnosti varnosti države, 
- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna, 
- zagotavljanje optimalne likvidnosti EZR države, 
- razvoj fleksibilnih inštrumentov financiranja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

V okviru upravljanja z dolgom državnega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s 
cenejšim, v okvirih tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja 
dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga, zniževanja vpliva inflacije na rast dolga ter zagotavljanja 
nadaljnje spremembe strukture portfelja dolga s ciljem zniževanja izpostavljenosti makroekonomskim in tržnim 
tveganjem. 

V okviru Srednjeročnega makroekonomskega scenarija (za leta 2003 do 2006) Vlade RS bo fiskalna politika vodila 
k postopnemu zniževanju državnega dolga (in s tem k zniževanju deleža obresti v proračunskih odhodkih) in sicer 
med drugim z: 
- postopnim zniževanjem javno finančnega deficita in 
- zniževanjem in prestrukturiranjem javnega dolga s prejemki iz privatizacije in 
- aktivnim upravljanjem z državnim dolgom. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sledeč tej politiki, bo v letu 2005 eden izmed glavnih ciljev zagotovitev zanesljivega in cenejšega financiranja 
proračuna Republike Slovenije z izvedbo transakcij zadolževanja prvenstveno na domačem trgu v skladu z 
dinamiko, višino in instrumenti zadolževanja, ki jo bo Vlada Republike Slovenije potrdila v Programu financiranja 
državnega proračuna za leto 2005 oziroma spremembo Programa financiranja državnega proračuna za leto 2005 po 
rebalansu proračuna 2005. V okviru programa izvajanja rednih izdaj dolgoročnih vrednostnih papirjev na domačem 
trgu za financiranje rednih potreb izvrševanja proračuna bo predvidoma zagotovljena poenotena ponudba 
dolgoročnih nominalnih vrednostnih papirjev, ki bo zagotovila dokončno oblikovanje transparentne referenčne 
krivulje donosa državnih vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu ter s tem transparentne cene zadolževanja 
države na domačem finančnem trgu. Izoblikovanje transparentne cene dolgoročnih državnih vrednostnih papirjev je 
eden izmed pogojev za zagotovitev izpolnjevanja konvergenčnega kriterija višine dolgoročnih obrestnih mer. 

Program financiranja državnega proračuna za leto 2005 bo tako temeljil na naslednjih opredeljenih strateških ciljih: 
1. Zagotavljanje financiranja izvrševanja proračuna 
2. Minimiziranje stroška financiranja ob vzdržnem tveganju refinanciranja 
3. Pospeševanje razvoja trga državnih vrednostnih papirjev in izboljšanje transparentnosti in likvidnosti tega trga 
4. Zagotovitev stalnega, zanesljivega dostopa do virov financiranja 
5. Z ustrezno strukturo portfelja zagotoviti nadaljnje zniževanje izpostavljenosti tržnim in makroekonomskim 

tveganjem. 

Sledeč realizaciji na področju prodaje premoženja Republike Slovenije bodo izvedena predčasna odplačila in 
zamenjave dolgov tako, da bo ob ohranitvi ali zmanjšanju tveganosti portfelja kar najbolj zmanjšal strošek 
obstoječega dolga. 

V letu 2005 bo pripravljeno Poročilo o upravljanju z dolgom državnega proračuna, ki bo zajelo poročilo o 
izvrševanju strateških ciljev, izvrševanju programa financiranja za leto 2004 izvrševanju transakcij upravljanja z 
dolgom državnega proračuna v letu 2004, ter celosten pregled strukture portfelja dolga državnega proračuna. 
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Ministrstvo bo sodelovalo oziroma vzdrževalo stike z večjim številom največjih svetovnih komercialnih in 
investicijskih bank in drugih investitoijev in organiziral delo za pripravo poročil in ocene kreditnega tveganja 
Republike Slovenije mednarodnih agencij za oceno kreditnih tveganj ("Rating Agency") Standard & Poor's, 
Moody's. in Fitch Ibca. V okviru izmenjave izkušenj pri upravljanju z dolgom in v okviru članstva v Evropski Uniji 
bo ministrstvo sodelovalo tudi z agencijami za upravljanje z dolgom držav članic Evropske Unije, kakor tudi z 
agencijami in ministrstvi za finance drugih držav. 

V letu 2005 bo Republika Slovenija v Evropski Uniji v okviru upravljanja z dolgom preizkušena v okviru treh 
principov v smislu srednjeročnega makroekonomskega okvirja in javnih financ, in sicer učinkovitega upravljanja z 
dolgom z institucionalnega aspekta, minimiziranja fiskalnega tveganja in transparentnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

1611 - Ministrstvo za finance 
22011601 Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja 
22011602 Obveznosti iz naslova sukcesije 
22011603 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 
22011604 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje 
22011606 Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene 

C cd 
c/i 

no 
D c_ on 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STR UKTURI 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarji 

SPU/PPP/GPR 
Sprejeti Strukt sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. reb>j- 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
 P)   (2) O) (4)-(l) + (3) M. 

16 | MINISTRSTVO ZA FINANCE | 531.023.746 | 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 45.498.290 
ADMINISTRACIJA 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 9.390.127 

0203 Fiskalni nadzor 268.581 
0204 Davčna in carinska administracija 35.445.354 

0205 Privatizacija in nadzor 394.228 
03 ZUNANJA POLITIKA IN 259.680 

MEDNARODNA POMOČ 
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 161.800 

0303 Mednarodna pomoč 97.881 
0304 Predsedovanje EU 0 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 46.436.000 
0602 Splošni transferi občinam 46.436.000 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 231.214 
0804 Vzpostavitev južne meje 231.214 

02 PRAVOSODJE 1.944.708 
0905 Odškodnine 1.944.708 

14 GOSPODARSTVO 480.135 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 0 
dejavnosti 

1404 Urejanje in nadzor na področju bančništva in 255.189 
zavarovalništva 

1405 Urejanje in nadzor iger na srečo '224.945 

11 POKOJNINSKO VARSTVO 259.747.178 
2102 Pokojnine 259.747.178 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 89.034.188 

2201 Servisiranje javnega dolga 89.034.188 

21 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 12.042.337 
OBVEZNOSTI 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi 3.952.000 
pomoči v primerih nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija 8.090.337 

24 PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKF. 75.350.018 
UNIJE 

2401 Plačila sredstev v proračun Evropske unije 75.350.018 

100,00| -4.583.418 j 526.440.329 | 

8.57 -644.796 44.853.493 

1,77 
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15.000 
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33.865 
-20.924 

3.000 

2-24?.272 
2.245.272 

-1.401 

-1.401 

3.247.966 
3.247.966 
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570.000 

-14.017 

13.039 

-5.744.468 
-5.744.468 
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-72.366 
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-4.578.723 

-2.208.595 

-2.208.595 

9.026.645 
483.054 

34.934.567 
409.227 
27g.<?22 

195.665 

76.957 

3.000 
48.681.272 

48.681.272 

229113 
229.813 

5.192.674 
5.192.674 

1.049.156 

570.000 

241.172 

237.984 

254.002.710 

254.002.710 

88-961.821 

88.961.821 

10.052.345 

6.540.731 

3.511.614 

7j.l4l.422 

73.141.422 
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SpV-IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

iLministrstvo za finance 

Račun finančnih terjatev in nalolb Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt rebal. 
proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 

(1) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

ministrstvo za finance 
ŽLjNANJA POLITIKA fN 
Mednarodna povrni 

Mednarodno sodelovanje in udeležba 
EBAvoson.rF 

Odškodnine 
SaSPODAR.STVO 

Pospeševanje in podpora gospodarski 
a vnos ti 

2.866.039 

29 

0905 

ii 

2.200.000 

2.200.000 

0 

0 

$66039 
666.039 

J- 100,00| 8.887.3081 11.753.3471 100,00| 

76.76 

76,76 

0.00 
0,00 

23.24 
23,24 

50.847 

50.847 

127.500 
127.500 

8.708.961 
8.708.961 

2.250.847 

2.250.847 

127.500 
127.500 

9.375.000 
9.375.000 

19.15 

19,15 

1.08 
1,08 

79.76 
79,76 

* 

* 
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SPU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun financiranja Leto 2005 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE  v tisoŽ 'o^t. 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. reMj 
SPU/PPP/GPR proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2 
  (D (2) (3) (4) = (1)7(3) 
16 |MINISTRSTVO ZA FINANCE | 321.535.098 j 100,00| 81.695.749 g; 403.230.847 | 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 321.535:098 100.00 81.695.749 403.230.847 

2201 Servisiranje javnega dolga 321.535.098 100,00 81.695.749 403.230.847 

t 
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2. del 

A - Bilanca odhodkov 

02021601 - Urejanje na področju fiskalne politike 

C 

C. 

Opis podprograma 

Podprogram Urejanje na področju fiskalne politike vključuje različne aktivnosti in projekte Ministrstva za finance 
na področju sistema javnih financ oziroma upravljanja z javnofinančnimi prejemki in izdatki. 

V okviru tega podprograma se izvajajo projekti in naloge na proračunskem področju in upravljanju s proračunskimi 
sredstvi (lastnimi kot donacijami EU), upravljanje s proračunskimi prilivi in zagotavljanje tekoče likvidnosti, 
davčni, carinski in ostali zakonodaji s področja proračunskih prihodkov in evidentiranje proračunskih prihodkov in 
izdatkov. 

Področje proračuna 

Ministrstvo za finance pripravlja oziroma vodi pripravo dokumentov dolgoročnega načrtovanja države, predvsem 
makrofiskalnega scenarija in proračunskega memoranduma za prihodnja štiri leta, ki jih sprejme Vlada Republike 
Slovenije. V teh dokumentih se določajo cilji ekonomske in javnofinančne politike, razvojni scenarij države, gibanje 
prejemkov in izdatkov državnega in občinskih proračunov ter celotnih bilanc javnega financiranja z navedbo ciljne 
višine primanjkljaja ali presežka, razrez izdatkov državnega proračuna po področjih proračunske porabe in glavnih 
programih, predvidene spremembe državnega in občinskega premoženja ter državnega, občinskega in javnega dolga 
ter državne razvojne prioritete za naslednje proračunsko obdobje. Pri pripravi navedenih dokumentov se vzpostavlja 2 
koordinacija fiskalne politike s članicami Evropske unije. 

Ministrstvo za finance vodi pripravo državnega proračuna, kjer skrbi, da se državni proračun pripravi upoštevaje 
makroekonomske in javnofinančne cilje države ter upoštevaje razrez izdatkov državnega proračuna po področjih 1/1 

proračunske porabe in glavnih programih. Pri tem skrbi, da se sredstva zagotavljajo za izvajanje zakonskih funkcij 
države ter državne razvojne prioritete. 

Ministrstvo za finance spremlja, ocenjuje, analizira in poroča o izvrševanju državnega proračuna ter celotnih javnih 
financ. V tej zvezi Ministrstvo za finance spremlja prerazporejanje pravic porabe, ki jih izvajajo proračunski 
uporabniki ter v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS predlaga prerazporeditve Vladi Republike Slovenije. 

Ministrstvo prav tako poroča Vladi Republike Slovenije o izvrševanju proračuna v prvem polletju, ta pa Državnemu 
zboru Republike Slovenije ter predlaga ustrezne ukrepe za uravnoteženje proračuna in drugih bilanc javnega 
financiranja, če se prejemki in izdatki ne realizirajo tako, kot je bilo načrtovano. 

Za izvrševanje proračuna je prav tako potrebno zagotavljanje likvidnosti proračuna in v ta namen pripravljanje 
dinamizirane projekcije prejemkov in izdatkov proračuna po mesecih, določanje kvot t.j. obsega izdatkov 
neposrednih proračunskih uporabnikov za določeno obdobje in odobravanje mesečnih načrtov za izvrševanje 
Proračuna. 

Ministrstvo za finance daje mnenja na predloge zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema Državni zbor 
Republike Slovenije ali Vlada Republike Slovenije in so povezani s finančnimi posledicami za državni proračun. Pri 
tem posebej skrbi, da so tovrstne obveznosti v okviru v sprejetem proračunu zagotovljenih sredstev oziroma v 
skladu s prioritetami ter v okviru razreza izdatkov, ki ga za prihodnja leta določa vlada. 

Ministrstvo za finance izvaja tudi aktivnosti in projekte, ki uvajajo proračunsko financiranje, usmerjeno k ciljem in 
rezultatom, da bi se doseglo bolj gospodarno razpolaganje s proračunskimi sredstvi ter bolj učinkovito in uspešno 
delovanje države in širše javne uprave v Republiki Sloveniji. 

Področje zakladništva 

Glavna naloga na tem področju je pokriti likvidnostne in kratkoročne primanjkljaje proračuna in nalaganje 
likvidnostnih in kratkoročnih presežkov proračuna, ob upoštevanju varnosti, likvidnosti in donosnosti Na področju 
kratkoročnega zadolževanja to pomeni izdajanje kratkoročnih vrednostnih papiijev - zakladne menice, medtem, ko 
Se likvidnostni primanjkljaji pokrivajo z najemanjem kratkoročnih posojil v sistemu enotnega zakladniškega računa 
države. Likvidnostne presežke proračuna se kot vlogo plasira znotraj sistema enotnega zakladniškega računa države. 
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Osnovne naloge in cilj na področju upravljanja z likvidnostjo EZR so v ažurnem spremljanju pozicije enotnega 
zakladniškega računa države in ocen denarnih tokov, ki po eni strani zagotavljajo nemoteno delovanje (s stališča 
likvidnosti) subjektov vključenih v EZR na drugi strani pa gospodarno ravnanje z vsemi sredstvi EZR države. 
Gospodarnost se nanaša tako na možnost odobravanja cenejših likvidnostnih posojil subjektom vključenim v enotno 
upravljanje z likvidnostjo v sistemu EZR, v primeijavi s ceno zadolževanja pri poslovnih bankah, kot tudi na 
sprejemanje vlog od vseh posrednih proračunskih uporabnikov ter možnosti plasiranja presežne likvidnosti sistema 
EZR v poslovne banke. 

Področje sistema davčnih, carinskih in drugih prihodkov 

Na področju davkov in carin je osnovna naloga ministrstva monitoring na področju davčnih in drugih obremenitev 
in oblikovanje čimbolj pravičnega sistema davkov, prispevkov, taks, sistema uvoznih dajatev in drugih javnih 
dajatev. 

Področje javnega računovodstva 

Na področju javnega računovodstva so osnovne naloge: računovodska kontrola in zagotovitev namenske porabe 
proračunskih sredstev, sprotno in pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov v poslovne knjige, izdelava pravilnih 
računovodskih izkazov, ki izražajo pošteno in resnično stanje sredstev, obveznosti do virov sredstev ter prihodkov in 
odhodkov. ♦ . 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o plačilnem prometu 
- Zakon o javnih plačilih . 
- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna 
- Uredba o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji 
- Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
- Proračunski memorandum 
- Konvergenčni program 2004 
- Sklepi Vlade RS 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma oziroma politike javnih financ za obdobje do leta 2007 so določeni s Konvergenčnim 
programom in Dopolnitvijo konvergenčnega programa in služijo kot usmeritev pri pripravi proračuna in drugih 
dokumentov javnega financiranja. 

Temeljni cilji so: 

1. Doseganje vzdržnega proračunskega primanjkljaja in obvladljivost javnega dolga. Za dosego tega cilja bo 
potrebno na srednji oz. dolgi rok dosegati takšen primarni strukturni saldo, ki bo ohranjal oziroma zmanjševal 
trenutni delež dolga (širše opredeljene države) v BDP. Ključna makrofiskalna cilja sta naslednja: 

do leta 2007 naj bi javnofinančni primanjkljaj padel na 1.1 % BDP, 
delež odhodkov širšega sektorja države v BDP se bo znižal postopoma z 48.2 % v letu 2004 na 47.4 % v letu 
2007. 

t 
2. Izboljšanje strukture javnofinančnih odhodkov v korist izdatkov za spodbujanje gospodarskega razvoja. 

3. Davčna reforma, ki bo ohranjala višino obveznih dajatev v primerjavi z BDP na sedanji, kar pomeni, da se 
splošna davčna obremenitev gospodarstva ne bo povečala. Premik bo dosežen pri prestrukturiranju davčnih 
virov, tako da bo celoten sistem bolj spodbuden za gospodarsko rast in zaposlovanje. Strukturne spremembe naj 
bi zajele. 

davčno razbremenitev dela, 
širitev davčne osnove s povečanim zajemom dohodkov in ohranjanjem najpomembnejših olajšav za 
spodbujanje konkurenčnosti, zaposlovanja in socialne varnosti, 
povečanje obremenitev kapitala in premoženja. 

4. Zagotavljati pogoje za učinkovito, racionalno in transparentno upravljanje z javnimi finančnimi sredstvi. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pri upravljanju z javnofinančnimi izdatki in upoštevaje dolgoročne cilje politike javnih financ izvaja Ministrstvo za 
finance naslednje aktivnosti in projekte: 
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- zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2004, s katerim Vlada Republike Slovenije poroča 
Državnemu zboru Republike Slovenije o realizaciji proračuna in doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu, 

- v okviru koordinacije ekonomske in javnofinančne politike z Evropsko unijo Ministrstvo za finance v 
sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije pripravlja Poročilo o presežnem dolgu in primanjkljaju 
sektoija države, s katerim se ugotavlja obseg dolga in deficita sektorja države v Republiki Sloveniji skladno z 
metodologijo Evropskega sistema računov (ESA), 

- priprava Poročila o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v obdobju januar - junij 2005, 
- določitev kvote pravic proračunske porabe za trimesečja leta 2005, 
- Ministrstvo za finance bo nadaljevalo razvijanje k rezultatom usmerjenega proračuna. V ta namen se organizirajo 

delavnice in seminaiji za neposredne uporabnike proračuna za izboljšanje opredeljevanje ciljev in indikatoijev v 
programih dela neposrednih uporabnikov in poročil o doseženih ciljih in rezultatih, 

- na področju informatike bo Ministrstvo za finance nadgrajevalo že prej zastavljene projekte. 

Področje upravljanja z likvidnostjo proračuna 

V letu 2005 bo finančno ministrstvo nadaljevalo z projektom prenove sistema in upravljanja z likvidnostjo 
proračuna. V letu 2005 bo Zakladnica nadaljevala z rednimi izdajami tri, šest in dvanajstmesečnih zakladnih menic. 
Nadaljevale se bodo aktivnosti za razvoj denarnega trga. Pri tem bo Zakladnica nadaljevala s spodbujanjem uradnih 
vzdrževalcev sekundarnega trga zakladnih menic s priznavanjem določene finančne spodbude najbolj aktivnih 
uradnih vzdrževalcev sekundarnega trga zakladnih menic in tesnejšim sodelovanjem s temi subjekti na strani 
depozitov Zakladnice (nočni depoziti, prednost pri vezanih depozitih EZR države). Redna revizija skupine 
pooblaščenih vpisnikov in uradnih vzdrževalcev sekundarnega trga zakladnih menic bo po predvidevanjih izvedena 
tudi konec leta 2005. Za doseganje boljših institucionalnih in operativnih pogojev za zakladniško poslovanje ter 
zlasti za učinkovitejše upravljanje s kratkoročnimi sredstvi proračuna in uporabnikov proračunov bo ZEZRD v 
prihodnjih letih aktivno sodeloval: 
* pri projektih za izboljšanja upravljanja z likvidnostjo enotnega zakladniškega računa, ter 
* pri projektih, povezanih z razvojem mehanizmov in instrumentov denarnega trga v državi, in sicer v okviru 

svojih razpoložljivih kadrovskih zmožnosti. 

Področje sistema davčnih, carinskih in drugih prihodkov In 
* dokončanje začetih projektov na področju reforme neposrednih davkov, g 
■ dopolnjevanje zakonodaje z davčnega in carinskega področja v skladu s smernicami Evropske unije. 

3008 - Plače 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače so planirane za celotno dejavnost Ministrstva za finance, ki se izvaja po področjih porabe, glavnih 
Programih, podprogramih in postavkah. 
V okviru te postavke so načrtovana tudi izplačila premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne 
uslužbence. 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Osnova za planiranje mase sredstev za plače so bile izplačane plače v prvih štirih mesecih v letu 2005 in ocena 
'zplačil do konca leta 2005. Kot osnovo za oceno izplačil v naslednjih mesecih smo uporabili izplačano plačo v 
roesecu aprilu s tem da smo odšteli regres za letni dopust. 

Skladno s sporazumom med vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektoija smo 
Upoštevali tudi 2 % povečanje izhodiščnih plač od julija 2005 dalje ter 3.04 % povečanje zneska dodatne premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja od avgusta 2005 dalje. Tako dobljeni obseg sredstev smo v 
skladu s sklepom vlade RS zaradi varčevalnih ukrepov znižali za 1.28 %. 

^et"i ci0' na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje sprejetega kadrovskega načrta Vlade RS. 

3332 Materialni stroški 
razloiiiev dejavnosti v okviru.proračunske postavke 

Sredstva za materialne stroške so planirana za celotno dejavnost ministrstva, ki se izvaja po področjih porabe, 
8'avnih programih, podprogramih in postavkah. 
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IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pri planiranju materialnih stroškov za leto 2005 smo izhajali iz doseženih stroškov v letu 2004 in doseženih stroškov 
v prvih treh mesecih v letu 2005. Vse materialne stroške smo razdelili na stroške, ki se približno enakomerni po 
mesecih in na stroške, ki so bolj sezonske narave oziroma so neenakomerno razporejeni po mesecih. 

Stroški za pisarniški material in storitve (konto 4020) so planirani na enakem nivoju kot v letu 2004 s tem da je 
nekoliko povečan delež za prevajalske storitve, časopise, revije in strokovno literaturo in čiščenje, znižan pa je delež 
za razne računovodske, revizorske in svetovalne storitve. 

Stroški za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (konto 4022) so povečani v primerjavi s preteklim 
letom predvsem zaradi visoke cene nafte in s tem visoke cene vseh energentov. Pri planiranju teh stroškov smo 
izhajali iz doseženih stroškov v prvih treh mesecih v letu 2005 in stroške povečali na letni nivo. 

Prevozni stroški in storitve (konto 4023) so nekoliko povečani predvsem zaradi višje cene obveznega zavarovanja za 
motorna vozila in večjih stroškov za goriva in maziva. 

Izdatke za službena potovanja (konto 4024) smo planirali v. nekoliko nižjem obsegu, kot so bili doseženi stroški v 
letu 2004 predvsem iz dveh razlogov. Vlada RS je v mesecu aprilu podpisala pogodbo z Adrio za dobava letalskih 
kart za Bruselj, kjer je cena nekoliko nižja, kot so bile dosežene cene pred sklenitvijo pogodbe. Drugi razlog je sklep 
Vlade RS, da bodo ministri, če bo le mogoče, koristili pri svojih potovanjih redne letalske linije. 

Stroški tekočega vzdrževanja (konto 4025) so planirani v nižjem obsegu, kot so bili realizirani v letu 2004 predvsem 
zaradi varčevalnih ukrepov in omejitev, ki jih je postavila vlada RS. 

Stroški za druge operativne odhodke (konto 4029) so planirani v povečanem obsegu zaradi povišanih stroškov za 
sodne stroške in storitev odvetnikov. 

Ministrstvo za finance je moralo v letu 2005 pokrivati stroške odvetniških storitev, ki so nastali zaradi tožbe podjetja 
Interbrevv pred mednarodnim sodiščem. Tožba je bila sicer kasneje, po poravnavi Interbrewa in Pivovarne Laško, 
ustavljena, vendar so stroški odvetnikov že nastali, in smo jih morali plačati. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
• Primerjava realnih materialnih stroškov na zaposlenega s preteklim letom, 
- primerjava dejanskih materialnih stroškov na zaposlenega s planom. 

2847 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirane investicije in investicijsko vzdrževanje za informatizacijo in računalniško opremo ter 
investicije in investicijsko vzdrževanje v poslovne prostore, pisarniško in biro opremo. 

Investicije v informatizacijo: Zaradi vse večje kompleksnosti sistemske programske opreme in aplikativnih rešitev 
ter zaradi tehnoloških sprememb, je potrebno obstoječo strojno opremo nadomeščati z novejšo in bolj zmogljivo in 
drugačno. V letu 2005 predvidevamo intenzivnejše uvajanje tronivojske arhitekture. Težišče obdelav informacij se 
bo prenašalo na srednji nivo strežnikov. 

Nove aplikativne rešitve in nadgradnja obstoječih: v 2005 predvidevamo začetek uporabe aplikacije Novi plačilni 
inštrumenti, prenos obstoječega plačilnega prometa na novo tehnologijo, kar bo zahtevalo nova vlaganje v strojno 
opremo, sistemsko programsko opremo in zagotavljanje potrebnih baznih licenc. Tudi obstoječe aplikativne rešitve 
bomo tehnološko posodabljali. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje v poslovne prostore, pisarniško in biro opremo so namenjene zagotavljanju 
materialnih sredstev za opravljanje dejavnosti ministrstva, izvajanju predpisov o varstvu pri delu ter izboljšanju 
delovnih pogojev zaposlenih na ministrstvu. 

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

Investicije v informatizacijo: 

V predlogu pravic porabe so upoštevane potrebe za ožje ministrstvo, Upravo RS za javna plačila in štiri organe v 
sestavi ministrstva. 

Strojno opremo je potrebno zamenjati v 3 do 4 letih od nabave. Na MF imamo čca 750 delovnih postaj m 
prenosnikov, 50 strežnikov, 150 tiskalnikov. Ker v preteklosti nismo sledili povsem potrebam uporabnikov pn 
zamenjavi opreme, bo potrebno v letu 2005 zamenjati 220 delovnih postaj in 15 prenosnikov ter 52 tiskalnikov. 
Potrebna je zamenjava oz. nadgradnja 20 strežnikov. 



S povečanjem števila uporabnikov za različne aplikativne rešitve je potrebno pridobiti dodatne licence (100) in 
zagotoviti vzdrževanje že obstoječih. 

V skladu s krovno pogodbo bomo zagotovili licenčno programsko opremo (Windows, MS Office) za 1000 delovnih 
postaj (750 MF ožje, 250 za UJP), ter razvojna programska orodja, pomožne programe in varnostno programsko 
opremo. . 

Na področju aplikativne programske opreme bom nadaljevali z izgradnjo in nadgradnjo obstoječih aplikativnih 
rešitev, ki jih uporabljajo sektorji ministrstva in aplikativnih rešitev, ki so namenjene vsem neposrednim 
proračunskim uporabnikom kot so MFERAC in APPrA (SAPPrA). Pri tem bomo dograjevali nove funkcionalnosti 
in uvajali nove tehnološke rešitve, kar zahteva nabavo novih razvojnih orodij in dodatne strežniške zmogljivosti. 

Po vstopu v EU bomo nadgrajevali in vzdrževali obstoječe rešitve s tistimi funkcionalnostmi, ki so potrebne za 
črpanje evropskih sredstev in za poročanje EU. 

Z vključitvijo UJP smo prevzeli dodatnih 250 delovnih postaj in 42 strežnikov, za katere moramo zagotavljati 
zamenjave in nadgradnje. V letu 2005 bo potrebno zamenjati 120 delovnih postaj, 14 strežnikov, 18 tiskalnikov. 

Z UJP smo prevzeli določena produkcijska okolja, za katera moramo nabaviti ustrezna razvojna orodja oz. njihovo 
nadgradnjo in licenčno protivirusno programsko opremo. 

Nadaljevalo se bo uvajanje elementov elektronskega poslovanja, intemetnih tehnologij, analitična orodja in razvojna 
orodja, kar predstavlja vložek v nadaljnji razvoj in podporo uporabnikom za področja odločanja. 

Ostale investicije in investicijsko vzdrževanje: 

Sredstva za ostale investicije in investicijsko vzdrževanje so planirane na osnovi korigiranih načrtov razvojnih 
programov, ki so bili korigirani v skladu z realiziranimi investicijami v letu 2004 in spremenjenimi potrebami 
Ministrstva v letu 2005. 

Korekcije razvojnih načrtov so bile izvedene na podlagi spremenjenih potreb po poslovnih prostorih in že 
realiziranih investicij v letu 2004 in plana v letu 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni indikatorji so: 
realizacija nabave opreme v skladu z načrtom, in sicer: (nabava 350 delovnih postaj in 40 prenosnikov ter 49 
tiskalnikov kot zamenjava in za dodatne delavce MF; zamenjava oz. nadgradnja 20 strežnikov MF ožje; 
zamenjava 138 delovnih postaj, 15 strežnikov, 20 tiskalnikov za potrebe UJP), 
vgradnja novih funkcionalnosti v obstoječe aplikativne rešitve (MFERAC - evidenca pogodb, uvedba potnih 
nalogov, uvedba naročanja), tehnološka posodobitev - uvajanje tronivojske arhitekture; nadgradnja APPrA 
zaradi prilagajanja EU), 
Izgradnja novih aplikativnih rešitev za sektorje, 
Povečanje števila uporabnikov spletnih storitev, 
Dokončanje obnove fasade na Župančičevi 3, 
Obnovitev dvigala na Beethovnovi 11, 
Obnovitev poslovnih prostorov in nabava novega pohištva na Župančičevi 3. 

r"zIo}itev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekti za informatizacijo: 
• Največji del sredstev za investicije smo še vedno namenili za nakup strojne opreme in licenčne programske 

opreme. Tako bomo izvedli zamenjave nekatere opreme, kije zastarela in povzroča nesorazmerno velike stroške 
vzdrževanja oziroma ne ustreza posameznim zahtevam. Poleg opreme za zamenjavo za delo z MFERAC 
aplikativno rešitvijo načrtujemo nabavo opreme za uvedbo EZS in dodatne komunikacijske in strežniške opreme, 
uvajanje informacijskih rešitev za podporo pisarniškemu poslovanju in upravnemu delovnemu okolju in uvajanje 
sodobnih programskih rešitev z internet tehnologijo oziroma projekte e-uprave. Za ta namen je rezervirano 59 % 
Planiranih sredstev za investicije v informacijsko tehnologijo. 

• Za dopolnitve sistema MFERAC z novimi funkcionalnostmi, uvedbo novih tehnologij in elementov 
elektronskega poslovanja in za nadgradnjo APPrE je predvideno 11 % planiranih sredstev. 

J- Uvajanje metod projektnega vodenja, investicije v pisarniško poslovanje, uvajanje novih analitičnih metod, 
•nternetno poslovanje (kot je primer zakladniško poslovanje in trženje vrednostnih papirjev), dograjevanje 
avtomatizacije dela z dokumentarnimi gradivi ter nabavo licenčne programske opreme za različne potrebe 

^ sektorjev bo namenjeno 7,5 % planiranih sredstev. 
Z vključitvijo UJP v okvir MF seje znamo povečalo število zaposlenih, za katere je potrebno zagotavljati strojno 
■n sistemsko programsko opremo oz. zagotoviti redno zamenjavo opreme, ko le ta zastara. Ocenjena vrednost 
nabav za to področje znaša 18 % planiranih sredstev. 
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5. Ostala sredstva v obsegu 4,5 % so namenjena za investicije v uradih in za druge manjše projekte v okviru 
Ministrstva za finance. 

Ostale investicije • 
1. Na projektu Vzdrževanje prostorov in obnova MF so planirana sredstva za obnovo dvigala v poslovni stavbi 

Beethovnova 11, obnova sanitarij v poslovni stavbi na Župančičevi 3, obnova toplotne postaje in delna obnova 
prostorov na Župančičevi 3 ter sofinanciranje projekta za obnovo fasade, ki je bila v pretežni meri financirana z 
namenskimi sredstvi (prihodki od prodaje premoženja). 

2. V okviru projekta Posodobitev opreme na MF so planirana sredstva za nabavo pisarniškega pohištva 
za Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Župančičevi 3, klimatizacijo sistemskih 
sob in nabavo biro opreme. 

8975 - Investicije in investicijsko vzdrževanje - sredstva od prodaje državnega premoženja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja iz sredstev od prodanega državnega 
premoženja. Postavka je namenska, kar pomeni, da je obseg odhodkov iz tega naslova izenačen s prihodki od 
prodanega premoženja. 

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

Višina sredstev na postavki je planirana v skladu s prenosom neporabljenih sredstev iz preteklega leta. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Naš cilj bo dokončanje obnove fasade do konca maja 2005. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Iz planiranih sredstev se bo financiral en razvojni program, in sicer investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 

V sklopu investicijskega vzdrževanja in obnov je planirano dokončanje obnove fasade na poslovni stavbi v 
Župančičevi ulici 3. Ministrstvo je začelo z investicijo v jeseni 2004. Zaradi neugodnih vremenskih pogojev in 
zamude izvajalca pri zamenjavi oken obnova fasade ni bila dokončana v letu 2004 in bo dokončana do konca maja 
2005. 

1670 - Aktivnosti vezane na EU proračun 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se načrtujejo za naloge, povezane s članstvom Slovenije v EU. Slovenija je maja 2004 
postala polnopravna članica EU in je pričela plačevati svoj prispevek v evropski proračun. Prejemki iz EU 
proračuna so odvisni od kvalitetne priprave projektov ter sposobnosti za črpanje evropskih sredstev. Sredstva na 
postavki so namenjena za dodatna izobraževanja in sodelovanja na posvetih ter priprave raznih študij in analiz. V 
času polnopravnega članstva bo nujno še aktivnejše sodelovanje predstavnikov MF na odborih Evropske komisije za 
vse vrste lastnih virov ter sodelovanje z drugimi državami članicami v zvezi s pripravo na naslednjo finančno 
perspektivo. 

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

Sredstva na postavki so planirana glede na realizacijo leta 2004 ter na prihodnje aktivnosti in naloge povezane z EU 
proračunom. 

4600 - Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Ministrstvu za finance smo v preteklih letih zagotavljali dokaj visok nivo informacijskih storitev. Z nabavo 
ustrezne strojne (delovne postaje, strežniške zmogljivosti, komunikacijska oprema) in standardne programske 
opreme (UNIX, Windows, Oracle) smo vzpostavili materialne pogoje za delovanje informacijskega sistema. 

Glavni cilji, ki jih želimo doseči proračunskem letu 2005 so: 
- zagotoviti stabilno pisarniškega poslovanja (MS Office, e-pošta, SPIS), 
- v sodelovanju z zunanjimi izvajalci zagotoviti vzdrževanje aplikativnih rešitve za ministrstvo kakor tutfi za 

neposredne proračunske uporabnike (MFERAC, APPrA), 
- izboljšati podporo uporabnikom in dvigniti usposobljenost uporabnikov, 
- izboljšati in obogatiti intemetne in intranetne strani in spletnih rešitve. 
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• zagotoviti nemoteno delovanje uveljavljenih informacijskih rešitev in razpoložljive informacijske tehnologije. 

Za dosego ciljev je potrebno: 
* zagotoviti vzdrževanje strojne in komunikacijske opreme, 

zagotavljati prilagajanje obstoječih aplikativnih rešitev spremembam zakonodaje in novim potrebam 
uporabnikov, 

" zagotoviti izobraževanje uporabnikov in jim nuditi vsakodnevno pomoč v težavah pri uporabi informacijske 
tehnologije. 

Vzroke za povečanje stroškov vzdrževanja je potrebno iskati v vedno večjem obsegu projektov in njihovi vse večji 
kompleksnosti, ki zahtevajo vzdrževanje in dopolnjevanje zaradi nenehnih sprememb zakonskih podlag, v vedno 
večjem deležu zunanjih izvajalcev, v povečanem številu specifičnih programskih rešitev in povečanem številu 
uporabnikov različnih informacijskih sistemov. 

Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
Za zagotavljanje delovanja sistema imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe, ki nam zagotavljajo ustrezen nivo 
labilnosti in varnosti delovanja sistemov, odpravo napak in okvar. Zaradi povečanja števila zaposlenih v MF in 
Povečanja obsega opreme (delovne postaje, strežniki, lokacije) se povečujejo stroški vzdrževanja in storitev 
Znanjih izvajalcev. 
Za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti uporabnikov in delavcev MF SIT bomo organizirali izobraževanje in 
Ugotovili dostop do baz znanj, finančnih podatkov, zakonodaje in predpisov. Obseg izobraževanja na 
informacijskem področju se bo povečalo tudi zaradi vključitve v EU. 

Z vključitvijo v EU so se povečale potrebe ministrstva za dostop do informacijskih sistemov evropskih institucij in 
aQstop do baz podatkovnih EU ter dokumentov, za kar je potrebno zagotoviti ustrezne povezave in pokriti stroške 
vključitve in dostopa. 

Stalno se tudi povečuje število aplikacij, število uporabnikov aplikativnih rešitev in njihova kompleksnost, kar ima 
23 posledico večji obseg storitev zunanjih izvajalcev na področju uvajanja, pomoči uporabnikom, postopkov 
administriranja baz podatkov, itd. 

Potrebno je opozoriti na nespremenjeno dejstvo, da že sedaj neustrezno razmerje med lastnimi kadri in zunanjimi 
izvajalci, ki se bo v letu 2005 glede na planirano zmanjšanje zaposlenosti v državni upravi še poslabšalo, otežuje 
u^inkovito izvajanje projektov in dolgoročno postavlja informacijske rešitve Ministrstva za finance v preveliko 
odvisnost od zunanjih izvajalcev. Ne nazadnje je potrebno pri oceni naraščanja stroškov vzdrževanja upoštevati 
učinke investiranja. Nove investicije zahtevajo v naslednjih obdobjih dodatno vzdrževanje. 

Prizadevali si bomo za take spremembe, ki bodo omogočale stabilno vzdrževanje, saj zamenjava izvajalca 
vzdrževanja kljub nižji ceni urne postavke ne zagotavlja tudi cenejšega in predvsem kvalitetnega vzdrževanja, 

osebej si bomo pri zunanjih izvajalcih prizadevali za še bolj natančno planiranje izvedbe nalog. Tako bomo z 
'zboljšanjem nadzora nad kvaliteto izvedenih rešitev tudi povečali učinkovitost porabljenih sredstev. Pri naših 
uporabnikih si bomo prizadevali uvajati metodologije načrtovanja in dokumentiranja postopkov. 

etr,i cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilji so zagotavljati stabilno delovanje informacijskega sistema ob zmernih stroških vzdrževanja, vzdrževanja 
. st°ječih aplikativnih rešitev, zagotavljanje storitev, ki jih uporabniki potrebujejo, zagotoviti možnost 
'zobraževanja na področju informatike za delavce SIT in uporabnike sistemov. 

Vzdrževanje lahko smatramo uspešno, če stroški ne rastejo hitreje, kot raste število zaposlenih, če pri tem 
°>JŠamo nivo zadovoljstva uporabnikov in povečani kompleksnosti celotnega informacijskega sistema. Glede na 

•j, da sta se v letu 2003 v MF vključila Sektor za II. Stopnjo davčnega in carinskega postopka, in Uprava za javna 

Po č V 'CtU P3 ^rac* za javna naročila, so se potrebe po storitvah in vzdrževanje informacijskih sistemov 

Vzdrževanje aplikativnih rešitev se zaradi vse večje povezanosti in kompleksnosti draži. Drugi vzrok stroškov 

že vanj a PaJe spreminjajoča se zakonodaja. 
raZloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Temeljni projekt je že vrsto let finančno računovodski sistem MFERAC, ki pokriva proračun, finančno 
Poslovanje proračunskih uporabnikov, računovodstvo proračunskih uporabnikov, kadrovsko evidenco in obračun 
Plač, v katerega so od 2004 vključeni vsi proračunski uporabniki. Pričakujemo, da bomo do konca 2005 izpeljali 
veČino sprememb, ki so potrebne zaradi novega Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju. V letu 2005 bomo pričeli s tehnološko prenova sistema in nadaljnje izvajanje adaptacij v povezavi z 
vključitvijo v EU. Drug pomemben element je aplikacija APPrA, ki smo jo nadgradili kot spletno aplikacijo in ki 
omogoča vnos predloga proračuna vsem neposrednim proračunskim uporabnikom preko spleta. V letu 2005 
Predvidevamo nadgradnjo na področju priprave zaključnega računa in razširitev uporabe na občine. 

Ob, 
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Za vzdrževanje celotnega sistema MFERAC in za APPrO je predvideno 66 % planiranih sredstev. V 2005 bo 
potrebno skleniti novo pogodbo o vzdrževanju za MFERAC. Zaradi razvoja tehnologij pa bomo postopno 
nadgrajevali sistem e elementi e-poslovanja in vključevanje v dokumentni sistem. (Akcijski načrt e-uprave). 

2. Za nemoteno delovanje vseh uvedenih informacijskih rešitev je potrebno dobro in kvalitetno vzdrževanje 
infrastrukture, ki vključuje vzdrževanje centralnih strežniških zmogljivosti, dopolnjevanje splošnih programskih 
rešitev in vzdrževanje in dopolnjevanje sistema lokalnega omrežja, in zagotavljanje repromateriala in obrabljivih 
delov za tiskalnike. Za ta namen smo predvideli 21 % planiranih sredstev. 

3. Za sprotno prilagajanje taktičnih planov s strateškimi, vzdrževanje obstoječih aplikacij, zagotavljanje dostopa do 
poslovnih podatkov, dokumentarnih, zakonodajnih in drugih baz, uvajanje analitičnih metod, izobraževanja 
strokovnih delavcev in uporabnikov, je namenjeno 13 % planiranih sredstev. 

6960 - PHARE - lastna udeležba 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena plačilu sredstev lastne udeležbe pri projektih, pri katerih s svojimi sredstvi 
sodeluje kot sofinancer tudi Evropska unija (sredstva PHARE, ISPA). V posameznih primerih gre tudi za plačilo 
davka na dodano vrednost, ki ga v skladu s pravili Evropske unije ne moremo financirati iz donacijskih sredstev. 

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

Sredstva na postavki so bila v skladu z omejitvenimi možnostmi planirana predvsem za plačila morebitnega davkfe 
na dodano vrednost. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so definirani pri postavkah donacij in jih tukaj ne navajamo. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se bo financirala lastna udeležba za vse projekte, ki jih bo Ministrstvo za finance financiralo iz 
donacijskih sredstev. Posamezni projekti so obrazloženi pri postavki donacij, in jih tukaj ne navajamo. 

8890 - PHARE CFCU - Javna naročila - SNP 2003 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravna podlaga za plačila je finančni memorandum za Slovenski nacionalni program za leto 2003, po katerem se 
plačila izvajajo iz Phare donacij. 

Tvvinning projekt »Javna naročila v Sloveniji«, poteka skladno s pogodbo št. SI 03 IB-FI-01, sklenjeno med 
slovensko in švedsko Vlado kot nosilno partnerko ter italijansko Vlado kot sodelujočo partnerko. Projekt izvaja 
Nacionalna finančna agencija za upravljanje (Swedish National Financial Management Authority (ESV), v 
sodelovanju s Sektorjem za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije v okviru Ministrstva za finance. 

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

Za izvedbo projekta je Evropska unija v okviru programa Phare Twinning odobrila sredstva v višini 280.000 EUR. 

Projekt določa naloge, ki se nanašajo na uskladitev zakonodaje ter drugih predpisov in pravil s področja javnih 
naročil, prenos informacij o uporabi okvirnih sporazumov in centralnega naročanja v državah EU, prenos prakse 
uporabe elektronskih sredstev v procesu javnega naročanja (e-naročanje kot integrirani del e-uprave) in 
organiziranje seminarjev ter informativnih sestankov za naročnike in ponudnike v procesu javnega naročanja. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladno s tem bodo na projektu v letu 2005 opravljene naslednje aktivnosti: pregled trenutne situacije na področju 
javnega naročanja v Sloveniji, izvedba študijskega obiska pri švedskih vladnih agencijah, ki se ukvarjajo z 
dejavnostjo javnih naročil, vključno s pripravo delovnih dokumentov, ter izvedba dvodnevnega seminarja o uporabi 
okvirnih sporazumov v državni upravi, delovanju enot centralnega naročanja in izvajanju sistema elektronskega 
javnega naročanja. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Nadaljnja krepitev področja javnih naročil v Sloveniji v smislu razvoja javnih naročil v skladu z zahtevami 
Evropske unije, naj bi se uresničila zlasti s pomočjo projektov, ki krepijo povezave med slovenskimi in švedskimi 
strokovnjaki s področja javnih naročil. 

poročevalec, št. 31/11 596 18. nM 



8978 - PHARE CFCU - Slovenski nacionalni program 2002 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena izvajanju »nvinning pogodbe« z avstrijskimi partrteiji na področju 
vzpostavljanja implementacijske strukture za črpanje sredstev kohezijskega in strukturnih skladov v obdobju 
polnopravnega članstva RS v EU. Sredstva za izvajanje projekta zagotavlja Evropska komisija v okviru 
predpristopne pomoči PHARE. 

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

Sredstva na postavki so planirana v skladu s finančnim memorandumom za program PHARE Slovenski nacionalni 
program za leto 2002/1. del. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Projekt se izvaja od leta 2003 dalje in je bil v januarju 2005 zaključen. Do junija 2005 je potrebno zagotoviti samo 
Se zadnje izplačilo po projektu. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenska (tip 3 - donacije) in je namenjena projektu vzpostavitve plačilnega organa za 
potrebe finančnega poslovodenja sredstev strukturnih in kohezijskega sklada skladno z zahtevami Evropske 
komisije. Sredstva zagotavlja Evropska komisija v okviru predpristopne pomoči EU skladno z veljavnim finančnim 
memorandumom za program PHARE - Slovenski nacionalni program za leto 2002/1. del. 

7756 - Program Fiscalis - tuja donacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na programu so planirana sredstva donacij Evropske unije, ki so namenjena za financiranje stroškov naših delavcev 
na programu Fiscalis. 

Program Fiscalis je bil v sklopu ukrepov ob ukinitvi fiskalnih meja med državami članicami oblikovan v okviru 
Evropske komisije kot program, ki naj z izobraževanjem, izmenjavo dobrih praks med davčnimi službami držav 
članic in skupnimi aktivnostmi davčnih služb zagotovi enotno izvajanje evropskih predpisov na davčnem področju 
in prepreči oziroma zmanjša možnost davčnih utaj v poslovanju med državami članicami. a. 

Republika Slovenija sodeluje v programu Fiscalis na podlagi Memoranduma o soglasju med Evropsko skupnostjo in 
Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v Programu Skupnosti Fiscalis 2003 - 2007, podpisanega v Bruslju 
24. aprila 2004 (Uradni list RS, št. 44/03). S tem Memorandumom je dogovorjeno, da lahko Slovenija sodeluje v 
Programu Fiscalis na podlagi vplačila finančnega prispevka, iz katerega se nato zagotavljajo sredstva za udeležbo 
slovenskih predstavnikov v aktivnostih, ki se izvajajo v programu Fiscalis. 

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na obvestilih Evropske unije o možnostih črpanja teh sredstev in na 
Programu usposabljanja in sodelovanja, ki gaje pripravilo ministrstvo. 

letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uspešnost te postavke bo merjena v čim večjem izkoristku glede na vložen prispevek RS in glede na pridobljeno 
Znanje delavcev ministrstva. 

8939. Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP 
Na postavki so prikazana sredstva odškodnine iz zavarovanja za avtomobilsko škodo. Namenska sredstva v višini 
7?3 tisoč SIT so v celoti prenesena iz leta 2004. 

-22021602 Fiskalni sistem 

podprograma 
^ sklopu tega podprograma so planirana sredstva za vzpostavitev in nadgraditev enotnega zakladnega sistema (EZS) 

vse neposredne in posredne proračunske uporabnike na vseh ravneh, to je za vse enote širšega sektorja države 
(general government). EZS v svoji celovitosti zajema tri osnovne komponente: sisteme enotnih zakladnih računov 
' ^R) države in občin (ki predstavljajo organizacijsko - tehnološko infrastrukturo enotnemu izvajanju 
Javnofmančnih tokov in enotnemu upravljanju z likvidnostjo širšega sektorja države), informacijski sistem glavnih 
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knjig zakladnic (IS GKZ) države in občin (ki naj bi zagotovil celovite informacijske podlage za učinkovito 
upravljanje in poenoteno poročanje o finančnem poslovanju širšega sektorja države), ter enoten sistem finančnega 
načrtovanja in upravljanja na ravni države in občin (kot način integracije upravljanja z likvidnostjo in izvrševanja 
proračunov skozi različna proračunska obdobja). 

Poleg tega so v sklopu tega programa planirana sredstva za kovanje tečajnih in priložnostnih kovancev, tiskanje in 
distribucijo kolkov in tobačnih znamk, sredstva za izvajanje plačilnega prometa za podračun Republike Slovenije pri 
Banki Slovenije in sofinanciranje Agencije za javnopravne evidence in storitve. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov, 
- Odredba o kontrolnih listkih za označevanje tobačnih izdelkov, 
- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o plačilnem prometu, 
- Zakon o izvrševanju proračuna, 
- Zakon o Banki Slovenije, 
- Zakon o priložnostnih kovancih, 
- Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov, 
- Odredba o kontrolnih listkih za označevanje tobačnih izdelkov. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotovitev celovitih sistemskih pogojev za tekoče, učinkovito in pregledno izvajanje in evidentiranje 

javnofinančnih tokov ter upravljanje z javnofinančnimi sredstvi celotnega širšega sektoija države, ter v tem 
kontekstu za znižanje ravni potrebne zadolžitve širšega sektoija države in posledično sorazmerno znižanje 
stroškov zadolževanja ter realizacijo dodatnih prihodkov iz naslova profesionalnega upravljanja z denarnimi 
presežki tega sektoija in nižjih oportunitetnih stroškov (likvidnostnega) zadolževanja vseh udeležencev sistema; 

- zagotavljanje vsem državljanom možnost nakupa upravnih in sodnih kolkov za opravljanje upravnih in sodnih 
postopkov; 

- zagotavljanje tobačnih znamk za vzpostavitev nadzora nad tobačno proizvodnjo in prodajo; 
- zagotavljanje tečajnih kovancev za normalno delovanje gotovinskega plačilnega prometa; 
- zagotavljanje sredstev za normalno delovanje Agencije za javnopravne evidence in storitve. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Posebni letni izvedbeni cilji so bili postavljeni le na programu vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema, in 
sicer: 
- nadaljnji razvoj, priprava oziroma izvedba potrebnih nadgradenj obstoječe računalniške opreme na področju 

upravljanja z javnim dolgom, na področju vodenja registra proračunskih uporabnikov in njihovih računov, na 
področju izvajanja množičnih plačil, na področju napovedovanja denarnih tokov ožje države, na področju 
enotnega upravljanja z denarnimi sredstvi v okviru sistema EZR države in sistemov EZR občin; 

- dokončanje sistemske analize IS GKZ ter priprava naslednjih faz projekta; 
- priprava in pričetek izvajanja nujne tehnološke prenove IS UJP, vključno z zagotovitvijo pogojev za prevzem 

EURO-a na področju javnofinančnega poslovanja. 

4289 - Investicije EZS in GKZ 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 se nadaljujejo aktivnosti, povezane z vzpostavitvijo enotnega zakladniškega sistema (EZS) v Republiki 
Sloveniji (RS). 

Del teh aktivnosti predstavlja izvedba nadaljnjih procesov dograditve informacijskih sistemov - temeljne 
infrastrukture osnovnega EZS. Predvidena je nadaljnja dograditev oziroma nadgradnja računalniške opreme 
predvsem na področju upravljanja z javnim dolgom ter na področju registra proračunskih uporabnikov in na 
področju izvajanja množičnih plačil proračunskih uporabnikov, pa tudi na področju napovedovanja denarnih tokov 
ožje države in, v omejeni meri, na področju enotnega upravljanja z denarnimi sredstvi v okviru sistemov EZR 

Drugi del načrtovanih aktivnosti v letu 2005 se nanaša na zaključne aktivnosti projekta GKZ-PEU - Izdelava 
sistemske analize in načrta IS GKZ, na to pa pripravo in izvedbo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo 
naslednjih faz projekta. 

Vzporedno in v tesni povezavi z obema navedenima vrstama projektnih aktivnosti teče priprava in pričetek izvajanja 
celovite prenove IT sistema UJP. Izteka se namreč tehnološka življenjska doba osrednjega dela tega sistema, ki 
podpira izvajanje in evidentiranje javnofinančnih tokov, še zlasti njegovega aplikativnega dela, vključno z osnovno 
podatkovno bazo. 
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Vse načrtovane aktivnosti, še posebej pa prenova IS UJP, se - neposredno ali posredno - navezujejo na pripravo 
vseh potrebnih pogojev za uvedbo EURO - a kot domače valute tudi na področju izvajanja in upravljanja z 
javnofinančnimi tokovi. 

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

Izračunani predlog pravic porabe vključuje stroške potrebnih informacijskih storitev ter nabav strojne in aplikativne 
opreme na strani ožjega ministrstva, in sicer po naslednjih sklopih načrtovanih aktivnosti oziroma nabav: 
»• Vzdrževanje in nadgradnja aplikacije »ZKL - Upravljanje z javnim dolgom«, ki vključuje nadaljevanje razvoja 

aplikacije, skupaj z zagotovitvijo podpore za uvedbo EUR-a, izdelavo potrebnih poročil za poročanje na podlagi 
EU direktive št. 1222/2004 z dne 28.06.2004 (o sestavljanju in posredovanju četrtletnih podatkov o dolgu 
države), izdelavo aplikacije e-Dolg (ki bo podpirala vnos podatkov pri samih pravnih osebah javnega sektorja, 
vključno občinah in njihovih posrednih proračunskih uporabnikih), uvedbo podpore na področju poroštev za 
ugotavljanje verjetnosti unovčitve poroštev, ter podpore za spremljanje zadolževanja celotnega javnega sektorja 
v obliki, kot se že spremlja dolg proračuna RS (aktivni odplačilni načrti, spremljanje stanje glede na trenutne 
makroekonomske predpostavke, spremljanje servisiranja dolga ostalih subjektov javnega sektorja), v skupni 
ocenjeni predračunski vrednosti 110 mio SIT za obdobje dveh let, od tega 50 mio SIT v letu 2005. 

2. Nakup oziroma izdelava aplikacije za izdelovanje simulacij zadolževanja države, ki bo omogočala izdelovanje 
simulacije zadolževanje države na podlagi različnih makroekonomskih simulacij, preverjanje strategije 
zadolževanja, izdelovanje scenarijev aktivnega upravljanje z dolgom, preverjanje obsega tveganj, katerim je dolg 
države izpostavljen (obrestnim, valutnim, tržnim...), uporabljanje naprednih oblik analiz (npr. duration, VaR, 
CaR) - kot sredstva za pomembno zmanjšanje operativnih tveganj pri upravljanju javnega dolga, v ocenjeni 
predračunski vrednosti 50 mio SIT. 

3- Programska podpora za delovanje registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov, katerega vodenje je ena izmed osnovnih zakonskih nalog UJP, bo v pretežni meri razvita v samem 
MF, potrebni servisi za samodejen dostop do podatkov RPE (veljavni pravilnik predvideva samodejno 
zagotavljanje nekaterih podatkov iz drugih registrov) pa bodo razviti s strani izbranega ponudnika v okviru 
postopka oddaje javnega naročila, izvedenega s strani GURS. Izgradnjo teh servisov bo MF sofinanciralo v 
dogovorjeni višini 1,65 mio SIT, kakor je navedeno tudi v sprejetem programu GURS. 

■ Vzdrževanje in nadgradnja programske podpore za poslovanje z vsemi sodobnimi plačilnimi instrumenti, ki bo 
omogočila učinkovito in transparentno izvajanje množičnih plačil proračunskih uporabnikov na vseh ravneh, in s 
katero bodo hkrati zagotovljeni nekateri še manjkajoči tehnološki pogoji za celostno in tekoče opravljanje 
zakonsko določenih nalog UJP. Na podlagi v 1. 2004 že uspešno izvedenega postopka oddaje javnega naročila in ^ 
sklenjene pogodbe z izbranim ponudnikom v letu 2005 zapade v plačilo 23,5 mio SIT. g- 

• Nadgradnja aplikacije SULP - Sistem za upravljanje likvidnosti proračuna, ki bo zagotovila podporo za 
avtomatizacijo zajema podatkov, potrebnih za pripravo periodičnih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov 
državnega proračuna, neposredno iz njihovih računovodskih aplikacij, ima ocenjeno predračunsko vrednost 8,5 
mio SIT. 
Aktivnosti na področju projekta GKZ-PEU - Izdelava sistemske analize in načrta IS GKZ so v sklepni fazi, tako 
da načrtovana sredstva v skupni višini 37 mio SIT predstavljajo obveznost iz že sklenjene pogodbe z zunanjim 
izvajalcem, ki v celoti zapadejo v plačilo v letu 2005. 

Finančni načrt za leto 2005 v prvem delu temelji na vrednostih že sklenjenih pogodb, na ocenjenih 
predračunskih vrednostih pripravljenih oddaj javnih naročil ter na ocenah strokovnih nosilcev oziroma služb 
ministrstva glede izdatkov za načrtovane potroške drugih potrebnih informacijskih storitev ter nabav strojne in 
aplikativne opreme, upoštevaje njihove trenutne tržne cene. 

e>"' c'0' na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se ho merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Pri navedbi planiranih indikatorjev uspešnosti načrtovanih aktivnosti oziroma zastavljenih ciljev v letu 2005 je treba 
uPoštevati oziroma jih umestiti v njihov najširši kontekst: aktivnosti v 1. 2005 bodo v enem delu predstavljale 
Za°kroževanje osnovnih komponent enotnega zakladniškega sistema v državi, v drugem delu pa že pomenijo tudi 
sebinsko in tehnološko nadgradnjo osnovnega EZS. Njihov temeljni namen ostaja zagotoviti organizacijske in 

ormacijsko-tehnološke podlage in pogoje za racionalno, učinkovito in transparentno upravljanje z javnimi 
■Bančnimi sredstvi. 

Aktivnosti, financiranju katerih je namenjena postavka »4289 - Investicije EZS in GKZ«, imajo v letu 2005 tako tri 
osnovne namene, z vsaj tremi vrstami indikatorjev uspešnosti: 

Dograjevati osnovne komponente EZS ter s tem zagotavljati organizacijske in tehnološke pogoje za vključevanje 
kar najširšega kroga proračunskih uporabnikov v enotno izvajanje njihovih finančnih tokov ter upravljanje z 
denarnimi sredstvi, s tem pa nadaljevati z realizacijo pozitivnih finančnih učinkov, ki iz tega upravljanja 
'zhajajo. 
'ndikator uspešnosti bo nadaljnja realizacija pozitivnih finančnih učinkov skupnega upravljanja na primerljivi 
ravni (cca. 2 mrd SIT / leto za ožjo državo). 
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2. Zagotoviti stabilno in sinhronizirano delovanje vseh osnovnih sestavin vzpostavljene organizacijske in IT 
infrastrukture EZS, s poudarkom na IS izvajanja javnofinančnih tokov, upoštevaje mednarodne obveznosti. 
Indikator uspešnosti bo maksimalno obvladovano, avtomatizirano in tekoče izvajanje in evidentiranje vseh 
javnofinančnih tokov pri vseh udeležencih sistema, upoštevaje vse domače in mednarodne predpise in kriterije 
varnega, kontroliranega in nadziranega poslovanja, s poudarkom na sami UJP. 

3. Po ključnih segmentih razviti in uveljaviti sodobne in razmeram v Sloveniji primerne IS za podporo načrtovanju, 
spremljanju in analiziranju finančnih tokov - tako na ožjih področjih upravljanja z likvidnostjo in dolgom, kot 
osrednjem področju sistema javnih financ - proračunskem upravljanju na državni in občinski ravni. To pa z 
zagotavljanjem podpore za sistematično in tekoče zajemanje vseh relevantnih podatkov ter generiranje potrebnih 
informacij za učinkovito sprotno poročanje in odločanje o posamičnih in agregatnih javnofinančnih operacijah, 
tokovih in stanjih po navedenih področjih. 
Prvi indikator uspešnosti bo najprej uspešna izvedba načrtovanih aktivnosti, kasneje (in predvsem!) pa končna 
relevantnost, kvaliteta in ažurnost generiranih informacij in poročil za upravljalce javnih financ na najvišjih 
ravneh, usklajenost eksternih poročil z zahtevami domačih in tujih meritornih organizacij in institucij, hkrati pa 
tudi dolgoročno razmerje med merljivimi pozitivnimi finančnimi učinki ter stroški izgradnje in vzdrževanja 
takega sistema. 

Ne nazadnje kaže kot posebni indikator uspešnosti upoštevati tudi dejansko udejanjanje sistemskih rešitev, ki so bile 
pripravljene v sodelovanju in usklajene z mednarodnimi institucijami. In to na podlagi poprejšnjih uradnih zaprosil 
Slovenije ter kasneje prevzetih zavez oziroma danih zagotovil tem institucijam. V eni od najbolj konkretiziranih 
oblik tudi tekoč in neproblematičen prevzem EURO-a kot domače valute tudi na celotnem področju 
javnofinančnega poslovanja. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Celotna postavka se nanaša na aktivnosti projekta Vzpostavitev enotnega zakladniškega sistema v Republiki 
Sloveniji, razčlenjenih na posamezne temeljne vsebine, kot so navedene v prejšnji točki. 

1671 - AJPES 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so planirana za sofinanciranje Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in 
storitve. Agencija je po zakonu samostojna pravna oseba, ki jo je ustanovila Republika Slovenija. Njeni temeljn' 
nalogi sta statistika in informiranje (zbiranje, obdelava in posredovanje oz. objavljanje podatkov iz letnih poročil 
poslovnih subjektov) ter vodenje registrov in evidenc podatkov (Poslovnega registra Slovenije, registra zastavnih 
pravic na nepremičninah, itd.) 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve lahko kot gospodarsko dejavnost opravlja tudi 
storitve izdelave bonitetnih poročil, storitve obdelave in posredovanja nalogov za poravnavo in druge podobne 
storitve za kar bo pridobivala tudi lastne prihodke. 

V skladu s tem se agencija delno financira iz proračuna in delno iz lastnih prihodkov. 

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

Ocena proračunskih sredstev za leto 2005 je planirana na osnovi skupnega plana odhodkov agencije za leto 2005 m 
ocenjenih lastnih prihodkov za leto 2005. Razlika med vsemi odhodki in lastnimi prihodki naj bi se financirala iz 
proračuna. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Osnovni cilj agencije je normalno delovanje in izvajanje vseh zakonsko predpisanih nalog ter razširitev dejavnosti 
tudi na izvenzakonsko komercialno področje. Ker je agencija začela z normalnim poslovanjem v letu 2003 bomo 
njeno učinkovitost merili s kvaliteto opravljenega dela in s primerjavo s preteklim letom. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Iz postavke se financira samo delovanje Agencije RS za javnopravne evidence in storitve in zato dodatni projekti 
niso planirani. 

6523 - Stroški kovanja kovancev in ostali stroški BS 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru omenjene proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za kovanje tečajnih in priložnostnih kovancev, ki 
jih izdaja Republika Slovenija. 

poročevalec, št. 31/11 600 18- M 
,j2005 



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

Republika Slovenija bo v letu 2005 kovala količine tolarskih kovancev, ki bodo zadoščale tudi za leto 2006, ko naj 
bi se kovali le slovenski evrokovanci. Evrokovanci bodo namreč zamenjali tolarske s prevzemom evra kot denarne 
enote Republike Slovenije. Da bi se zagotovila zadostna količina tolarskih kovancev v obtoku, so potrebna sredstva 
v višini 513.760 tisoč SIT. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je nakovanje predvidenih količin kovancev in s tem zagotovitev zadostnih količin kovancev v obtoku. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 bo kovanih 13 milijonov kosov kovancev za 50 SIT, 8 milijonov kosov kovancev za 20 SIT in 6 
bilijonov kosov kovancev za 10 SIT. Stroški kovanja navedenih količin tečajnih kovancev bodo znašali 417.760 
tisoč SIT, prihodki proračuna ob izročitvi teh kovancev v obtok pa bodo znašali 870 milijonov SIT. 

Republika Slovenija bo v skladu z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2005 izdajo priložnostni 
kovanci (Uradni list RS, št. 77/04) v letu 2005 izdala priložnostne kovance ob dveh dogodkih, in sicer ob 100— 
letnici slovenskega filma in 100-letnici ustanovitve Slovenske sokolske zveze. Na tej podlagi bo izdanih 2.000 
zlatnikov, 4.000 srebrnikov in 200.000 priložnostnih tečajnih kovancev. Stroški izdaje omenjenih kovancev bodo 
znašali 76 milijonov SIT. 

Poleg tega bodo v letu 2005 nastali tudi že stroški v zvezi s pripravami na izdajo slovenskih evrokovancev, katerih 
višina bo znašala 20 milijonov SIT. 

'654 - Stroški plačilnega prometa 
()t>razložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S 1.7.2002 je bil ves plačilni promet proračunskih porabnikov preusmerjen na Banko Slovenije. V skladu s pogodbo 
med Banko Slovenije in Ministrstvom za finance zaračunava banka za te storitve tudi provizijo, ki je v primerjavi z 
Provizijo, ki jo je zaračunavala APP bistveno nižja. Ker posluje celotna državna uprava preko enotnega 
zaktadniškega računa je delitev provizije na posamezne uporabnike nemogoče pa tudi nesmiselno izvajati, zato se 
Vsa Provizija za enotni zakladniški račun plačuje iz te postavke. 

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

Sredstva za financiranje provizije so planirana na osnovi doseženih stroškov v letu 2004 in povečana za planirani 
P°večan promet v letu 2005. 

Let c'0' na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Indikatorji uspešnosti za to postavko so posredni in so vidni v poslovanju preko enotnega zakladniškega računa. 

'523 - Stroški tiskanja in distribucije tobačne znamke in vrednotnic 
r"Zložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

y okviru postavke so planirana sredstva za financiranje izdelave vrednotnic - kolkov in tobačnih znamk, ki jih 
'zdaja Republika Slovenija. 
0dišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva so planirana na podlagi ocenjenih potreb po vrednotnicah v letu 2005 in sicer 260 milijonov kosov 
obačnih znamk in 40 milijonov kosov upravnih in sodnih kolkov raznih apoenov. Cca 10 milijonov SIT je 

an'ranih za plačilo storitev Banki Slovenije pri nadzoru tiskanja tobačnih znamk ter upravnih in sodnih kolkov. 
etfli ciW na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

j-^P.ešnost programa je zagotovljena, če bo na trgu vedno dovolj upravnih in sodnih kolkov raznih apoenov in če aJO proizvajalci tobaka vedno na voljo kontrolne listke za označevanje tobačnih izdelkov. 

indikator uspešnosti je v okviru danih možnosti doseči tako zaščito vrednotnic, da bi bilo ponarejanje čimbolj 
^ eženo in da bi bila zagotovljena kontrola trošarin za tobačne izdelke. 

aZl°žitev projektov v okviru proračunske postavke 

^Publika Slovenija izdaja, na podlagi zakona o trošarinah, kontrolne listke - tobačne znamke za označevanje 
ačnih izdelkov. Način izdaje in prodaje tobačne znamke je definiran v Pravilniku o izvajanju zakona o trošarinah 
radru list RS, §t. 49/04). V skladu z Odredbo o kontrolnih listkih za označevanje tobačnih izdelkov (Uradni list 
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RS, št. 42/92) ima Ministrstvo za finance v proračunu planirana sredstva za plačilo teh stroškov. Tiskanje in dobavo 
tobačnih znamk izvaja specializirano podjetje za tiskanje, kije izbrano na javnem razpisu. 

Ministrstvo za finance ima v finančnem načrtu planirana tudi sredstva, ki so namenjena plačilu stroškov za tisk in 
distribucijo upravnih in sodnih kolkov (vrednotnic), kijih v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 
40/04-ZUT-UPB-l), Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št 20/04-ZST-UPB-l) in v skladu s Pravilnikom o 
izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št 78/02) izdaja Republika Slovenija. Tudi tiskanje 
upravnih in sodnih kolkov izvaja specializirano podjetje, kije izbrano na javnem razpisu. 

Banka Slovenije sodeluje pri izboru tiskarja za kolke in tobačne znamke v postopku javnega naročanja in nadzira 
postopek tiskanja predvsem z vidika zagotavljanja varnosti, ker je edina usposobljena za izvajanje kvalitetnega 
nadzora tiskanja po sistemu tiskanja denaija. 

02041601 - Davčna administracija  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje dve proračunski postavki, ki sta vsebinsko med seboj tesno povezani in sta namenjeni razvoju 
in uvedbi novih sistemov množičnega vrednotenja nepremičnin oziroma dohodkov iz nepremičnin ter razvoju 
novega sistema hipotekarnega bančništva. 

Proračunska postavka 6751 Posodobitev evidentiranja nepremičnin je podlaga za izvajanje nalog v okviru projekta 
Posodobitev evidentiranja nepremičnin, ki je bil ratificiran s sporazumom o posojilu med Republiko Slovenijo in 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj dne 17. novembra 1999 in se zaključuje sredi leta 2005. Ministrstvo za 
finance v okviru projekta izvaja dva podprojekta in sicer Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin 
ter podprojekt Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva. Ključni cilj podprojekta je 
izdelava metodologije za množično vrednotenje nepremičnin ter razvoj oziroma oblikovanje predlogov za 
uveljavitev novega sistema vrednotenja in obdavčenja nepremičnin v Sloveniji. Ključni cilj podprojekta 
Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva je izbrati za slovensko ekonomsko okolje 
primeren in učinkovit sistem hipotekarnega bančništva ter priprava zakonodaje, ki bo omogočala varno in c 
učinkovito hipotekamo kreditiranje v Sloveniji. § 

... (0 Proračunska postavka 1640 Množično vrednotenje nepremičnin pa zagotavlja sredstva za izvajanje ^ 
implementacijskih nalog za uvajanje sistema množičnega vrednotenja z namenom zagotovitve davčne osnove za 
nov sistem davka na nepremičnine in pavšalnega ocenjevanja davčne osnove za odmero dohodnine za kmetijsko g; 
dejavnost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za proračunsko postavko 6751 je Sporazum o posojilu med Republiko Slovenijo in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj. Proračunska postavka 1640 pa je pokrita s programom vlade, v okviru katerega je 
obveznost priprave Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in novega Zakona o ugotavljanju katastrskega 
dohodka. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je razviti in uveljaviti sodoben sistem davka na nepremičnine in sodoben sistem 
vrednotenja nepremičnin na osnovi tržnih vrednosti, razviti sodoben in avtomatiziran sistem ugotavljanja 
katastrskega dohodka ter razviti in uveljaviti učinkovit sistem hipotekarnega bančništva. 

Podrobnejši dolgoročni cilj nalog v okviru proračunske postavke 6751 je predvsem razvojne narave in želi 
zagotoviti izhodišča za uveljavitev novih sodobnih sistemov določanja vrednosti nepremičnin predvsem za davčne, 
zagotoviti okvirje za nov istem davka na nepremičnine in razviti predloge za sistem hipotekarnega bančništva za 
pripravo primernih pravnih podlag. 

V tem smislu je bil dolgoročni cilj podprojekta Razvoj sistemov obdavčenja in vrednotenja nepremičnin: 
- priprava enotne zakonodaje za področje vrednotenja in obdavčenja nepremičnin, 
- razvoj in testiranje modelov in metodologije množičnega vrednotenja nepremičnin, 
- razvoj organizacijskih shem in sistemske podpore za učinkovito vzpostavitev bodoče službe za vrednotenje v 

povezavi s sistemom obdavčitve. 

Dolgoročni cilj podprojekta Financiranje stanovanjske gradnje in reforma hipotekarnega bančništva je ureditev 
pravnih in sistemskih vprašanj povezanih s hipotekamim bančništvom ter izboljšati učinkovitost financiranja 
stanovanjske gradnje v Sloveniji s poudarkom na razvoju sistema primarnega in sekundarnega hipotekarnega trga. 

Dolgoročni cilj proračunske postavke 1640 pa je vzpostaviti operativne razmere za uveljavitev novega sistema 
množičnega vrednotenja nepremičnin ter novega sistema ugotavljanja pavšalnih dohodkov iz kmetijske dejavnosti. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izvedba izobraževanja za strokovnjake bodoče službe za množično vrednotenje, 
- dokončanje razvoja novega sistema obdavčenja nepremičnin; 
- dokončanje nekaterih implementacijskih nalog kot npr. vzpostavitev evidence trga nepremičnin in naloge 

dokončanja sistema pripisa vrednosti nepremičninam, 
- svetovanje ob zaključevanju projekta in potijevanje rezultatov ter 
- dokončanje razvoja novega sistema ugotavljanja katastrskega dohodka. 

1640 - Množično vrednotenje nepremičnin 

Obrazložitev dejavnosti k okviru proračunske postavke 

V letu 2005 se načrtuje dokončanje vzpostavljanja sistema evidence trga nepremičnin, ki bo instaliran v okviru 
Geodetske uprave kot večnamenski sistem evidentiranja in analiziranja podatkov o tržnih cenah in najemninah, 
dokončan bo razvoj nove metode ugotavljanja katastrskega dohodka ter dokončan predlog za vzpostavitev novega 
sistema izobraževanja cenilcev vrednosti nepremičnin z metodami posamičnega ocenjevanja. V okviru postavke pa 
bo izvedeno tudi izobraževanje in nekatere druge implementacijske aktivnosti za uspešen začetek vzpostavljanja 
službe za množično vrednotenje nepremičnin. Skupno je za izvedbo teh aktivnosti v letu 2005 namenjenih 65.000 
tisoč SIT. 

izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Te aktivnosti se bodo izvajale v okviru že določenih pogodbenih obveznosti iz leta 2004 in predstavljajo zaključitev 
Pogodbenih nalog. Nekatere aktivnosti pa slonijo na predpostavki, da se bo v drugi polovici leta 2005 sprejel in 
uveljavil Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Indikatoiji uspešnosti v letu 2005 so uspešna vzpostavitev evidence trga nepremičnin na Geodetski upravi in začetek 
Polnjenja baze s podatki nepremičninskih posrednikov, pripravljen dokončen predlog novega sistema ugotavljanja 
katastrskega dohodka, na osnovi katerega bo mogoči pripraviti novo pravno podlago ter izobraziti okoli 20 bodočih 
strokovnjakov za področje množičnega vrednotenja. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Zunanji izvajalec bo dokončal razvoj sistema evidence trga nepremičnin in sistem vzpostavil na Geodetski upravi. 
Zunanja izvajalska ekipa bo na podlagi usmeritev naročnika v tem letu razvila nov sistem ugotavljanja katastrskega 
dohodka. Zunanji sodelavec bo skupaj s predstavniki Ministrstva za finance pripravil predlog enotnega sistema 
izobraževanje za vse cenilce nepremičnin. Ministrstvo za finance bo z zunanjimi sodelavci izvedlo prve faze 
izobraževanja za bodoče zainteresirane strokovnjake v sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin. 

67s* ■ Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podprojekt se v letu 2005 zaključuje, glavne naloge v letu 2005 so zato vezane predvsem na svetovanje in 
Umerjanje aktivnosti ob zaključku projekta, ter na predstavitev končnih rezultatov in ugotovitev. Tem aktivnostim 
je v letu 2005 namenjenih 2.400 tisoč SIT. 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

V letu 2005 je glavni kazalec uspešnosti uspešen zaključek projekta s pozitivno oceno kakovosti opravljenega dela s 
strani Svetovne banke in domačega programskega sveta za izvedbo projekta. 

^e,n' c'0' na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zaključek projekta. 
®brazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka nima več odprtih pogodbenih obveznosti, vodstva podprojektov pa imajo še obveznosti 
^ključka nalog s pripravo zaključnega poročila, zaključne predstavitve vseh aktivnosti, rezultatov in ugotovitev v 
okviru projekta. 



02051601 - Sukcesija 

Opis podprograma 

V okviru navedenega podprograma gre za uveljavljanje terjatev in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije ter 
pravnih in fizičnih oseb z območja Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti SFRJ 
ter za zaščito interesov Republike Slovenije v postopku sukcesije. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o delovanju Sklada RS za sukcesijo, 
- Zakon o zaključku lastninjenja in privatizacij pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev   

Sklad v postopku sukcesije SFRJ varuje interese Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja RS, pri 
čemer je zadolžen za: 
- vlaganje pravnih sredstev pred domačimi in tujimi sodišči zaradi zaščite interesov RS v postopku sukcesije 

SFRJ, 
- izdaja pravna mnenja glede prekinitve sodnih postopkov, ki so vezani na predhodno rešitev sukcesije (15. g Člen 

zakona o Skladu RS za sukcesijo), 
- sodeluje v različnih delovnih komisijah in skupinah na ekspertni ravni v pogajanjih o delitvi premoženja 

nekdanje SFRJ, 
- evidentiranje terjatev in obveznosti, ki jih ima RS ter pravne in fizične osebe z območja RS do nekdanje 

federacije in njenih institucij, ki jih ima RS in njeni organi ter pravne in fizične osebe z območja Republike 
Slovenije do nekdanje federacije, 

- aktivnosti, ki jih ima Sklad iz naslova lastništva delnic Kreditne banke Maribor in Ljubljanske banke. 

5446 - Financiranje predstavnikov vlade RS v programu sukcesije 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke c 

Na postavki so planirana sredstva za financiranje predstavnikov vlade Republike Slovenije, ki bodo zastopali 
Republiko Slovenijo v postopku sukcesije. ^ 

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

Osnova za planiranje sredstev je bil sklep Vlade RS o imenovanju visokega predstavnika za vprašanja nasledstva in 
pooblaščenca za pogajanja o prevzemu garancije za devizne hranilne vloge v okviru Banke za mednarodne 
poravnave (BIS). Na postavki so planirana tudi sredstva za financiranje pooblaščenega predstavnika RS v skupnem 
odboru za finančna sredstva in obveznosti, ki je pristojen za implementacijo Priloge C Sporazuma o vprašanjih 
nasledstva. 

4980 - Sklad RS za sukcesijo 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so planirana za financiranje dejavnosti Sklada RS za sukcesijo. 

Osnovna dejavnost sklada je uveljavljanje terjatev in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije ter pravnih m 
fizičnih oseb z območja Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti SFRJ ter za 
zaščito interesov Republike Slovenije v postopku sukcesije. 

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

V finančnem načrtu Sklada RS za sukcesijo za leto 2005 se ne predvideva povečanje sredstev glede na finančni 
načrt za leto 2004, ker se bodo tekom leta naloge prenesle na resorna ministrstva. Potrebe po sredstvih, ki morajo 
zagotoviti nemoteno delovanje sklada do ustanovitve agencije, so v glavnem vezane na postopke v tujini in v katerih 
je udeležena Slovenija in Ljubljanska banka, postopki pa izvirajo iz nerešenega vprašanja v zvezi s starim deviznim 
varčevanjem. 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo bo tudi v letu 2005 v okviru svoje pristojnosti nadaljeval tiste postopke v 
tujini, ki bodo še v teku in niso vezani na izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Glede na določbe 
Sporazuma o vprašanjih nasledstva se sicer končujejo vsi postopki, vezani na zaščito interesov RS, in jih je vodil 
neposredno Sklad v zvezi z zahtevami za zamrznitev sredstev nekdanje NBJ pri tujih bankah in postopki, ki s° 
vezani na zavarovanje nepremičnin nekdanje SFRJ v tujini. To pa še ne pomeni tudi končanja tistih sodnih 
postopkov, ki so vezani na izplačilo deviznih hranilnih vlog pri LB Glavni podružnici Zagreb v ZRN in v Italiji m 
postopkov, ki jih sprožajo za poplačilo starih deviznih hranilnih vlog varčevalci nekdanje Ljubljanske banke Glavne 
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podružnice Sarajevo, sedaj samostojne Ljubljanske banke Sarajevo, prav tako v ZRN in v Trstu. Na varčevalce je 
vezan tudi postopek, ki so ga začeli varčevalci LB Glavne podružnice Zagreb pred Evropskim sodiščem za 
človekove pravice proti Republiki Sloveniji, stroški obrambe Slovenije pa se celoti financirajo iz sredstev sklada. 
Ker se je sodišče v sporu prvih treh tožnikov izreklo za pristojno, da odloča tudi o vsebini spora, je treba zaradi 
nadaljevanja postopka planirati sredstva najmanj v višini, kot so bila planirana in tudi porabljena v letu 2004, 
upoštevajoč prenos te naloge na Ministrstvo za finance po ustanovitvi agencije. Pred istim sodiščem je vloženih še 
več deset tožb varčevalcev LB Glavne podružnice Zagreb, ki pa jih sodišče še ni začelo obravnavati. Ti stroški 
pomenijo tudi največji delež v finančnem načrtu (približno 60 % vseh sredstev finančnega načrta). 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sklad v postopku sukcesije SFRJ varuje interese Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja RS, pri 
čemer je zadolžen za: 
- sodelovanje pred domačimi in tujimi sodišči zaradi zaščite interesov RS v postopku sukcesije SFRJ pri izvajanju 

Sporazuma o vprašanjih nasledstva, 
- sodeluje v različnih delovnih komisijah in skupinah na ekspertni in izvedbeni ravni v pogajanjih o delitvi 

premoženja nekdanje SFRJ, 
- poplačilo obveznosti, ki jih je sprejel sklad od fizičnih in pravnih oseb na podlagi 10. in 15. f člena zakona o 

Skladu RS za sukcesijo. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana samo sredstva za delovanje Sklada Republike Slovenije za sukcesijo, ki se v celoti 
financira iz proračuna RS. 

Delovanje sklada se odraža predvsem na treh glavnih sklopih stroškov. 

Največji del stroškov se nanaša na stroške odvetnikov v sodnih postopkih, kijih sklad vodi v tujini in so povzročeni 
s strani deviznih varčevalcev stare Ljubljanske banke in stare Kreditne banke Maribor. Za ta sklop stroškov je 
planiranih 226.222 tisoč SIT oziroma 73 % vseh odhodkov sklada. 

Drugi sklop predstavljajo stroški treh zaposlenih in operativni stroški stare Ljubljanske banke, ki jih sklad plačuje S 
Novi Ljubljanski banki d.d. Ti stroški so ocenjeni na 65.300 tisoč SIT oziroma 20 % vseh odhodkov sklada. 

Tretji sklop predstavlja plača direktorice in njeni operativni stroški. Ti stroški so ocenjeni na 19.500 tisoč SIT 
oziroma 7 % vseh odhodkov sklada. D 

a. 

02051602 - Program privatizacije in upravljanje z državnim premoženjem ___ 

9p« podprograma 

Program privatizacije se nanaša na prodajo kapitalskih naložb države v skladu z vsakoletnim programom, ki ga 
Vlada RS posreduje Državnemu zboru RS, ki ga sprejme v obliki Odloka o prodaji stvarnega in finančnega 
premoženja države. Program upravljanja z državnim premoženjem se nanaša na upravljanje s kapitalskimi in 
drugimi naložbami v pravnih osebah ter teijatvami države. 

Poslanstvo tega podprograma je zagotoviti umik države kot lastnika iz vseh tistih gospodarskih družb in bank, v 
katerih ni več potrebe, da bi država tudi preko lastniških upravičenj zagotavljala izpolnjevanje narodnogospodarskih 
interesov, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezen nadzor nad izvajalci javne službe z vidika optimizacije stroškov 
njihovega delovanja in zagotovitve visoke kvalitete njihovih storitev. Poslanstvo je tudi preprečitev transformacije 
javnega monopola v zasebni monopol. 

posameznih vrstah kapitalskih na(ožb zaradi širših makroekonomskih interesov države, povezanih z 
gospodarskim razvojem, maksimalizacija proračunskih prejemkov ne more biti edini ključni cilj prodaje. Pri prodaji 
teh vrst kapitalskih naložb je treba namreč hkrati zagotoviti doseganje makroekonomskih ciljev, in sicer zlasti 
doseganje trajne in stabilne rasti gospodarstva, izboljšanje kakovosti in kapacitete javnih storitev ter zagotovitev 
uspešnejšega in konkurenčnejšega gospodarskega sistema. 

jzjemno pomemben cilj privatizacije finančnega premoženja Republike Slovenije je spodbujati podjetniško 
'niciativo na razvojno perspektivnih področjih s posebnim poudarkom na razvoju malih in srednje velikih podjetjih 
ter ustvarjanju domačega informacijskega kapitala, ki je strateška osnova tudi za razvoj večjih gospodarskih 
sistemov in bank v Sloveniji. 

V zvezi z upravljanjem terjatev je poslanstvo, v primerih, ko izterjava ni možna ali učinkovita, najti način čim 
boljšega načina za unovčitev terjatve (s prodajo, zamenjavo, konverzijo, cesijo ipd.) vse z namenom, da se v največji 
■nožni meri zaščiti interes države in državno premoženje, ali pa sprejeti take ukrepe, s katerimi se bistveno izboljšajo 
Možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga (odlog plačila, 
obročno plačilo, sprememba dinamike plačila). Poseben primer upravljanja s teijatvami je v postopkih prisilne 

V) 
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poravnave, kjer se poskuša v sodelovanju z ostalimi upniki in lastniki pravne osebe poiskati najbolj optimalni način 
finančnega prestrukturiranja, v kolikor se oceni, da bo dolžnik-pravna oseba po izvedenem postopku prisilne 
poravnave sposoben dolgoročno pozitivno poslovati. 

Ključne naloge podprograma so zagotoviti prejemke od prodaje kapitalskih naložb za zniževanje državnega oziroma 
javnega dolga, optimizirati število in dejavnosti ter status pravnih oseb v državni lasti in zagotoviti učinkovito 
upravljanje s teijatvami države. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage za izvedbo podprograma so: 
- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, 
- Zakon o gospodarskih družbah, 
- Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, 
- Odlok o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja, 
- Uredba o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem, 
- Navodilo o načinih zavarovanja in obrestovanju odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so: 
- privatizirati ustrezen delež lastniških naložb države v gospodarskih družbah in bankah v skladu z programom 

prodaje finančnih naložb ter na ta način zagotoviti namenske prejemke za zniževanje državnega dolga in za 
ostale z zakonom določene namene, 

- s privatizacijo bank zagotoviti uspešnejši in učinkovitejši finančni sistem ter večjo konkurenčnost na 
mednarodnih trgih, 

- s privatizacijo gospodarskih družb sanirati podjetja s pomočjo strateških partnerjev ali izboljšati njihov položaj z 
vstopom ključnih ali drugih investitoijev, 

- zagotoviti stabilen dotok dividend in udeležb na dobičku v skladu s finančnim načrtom, g 
- deregulacija javnih služb in statusno preoblikovanje izvajalcev javnih služb v tržne subjekte, ki bodo lahko le na g 

javnih razpisih konkurirali za proračunska sredstva, g 
- racionalizacija števila izvajalcev javnih služb, ^ 
- zagotoviti sistem ažuriranja stanja teijatev države in vzpostaviti učinkovit sistem spremljanja, izterjave in -p 

upravljanja teijatev RS. % 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2005 so: 
- izvesti prodajo lastniških deležev države, ki se ni realizirala v letu 2004 in prodati naložbe predvidene za prodajo 

v letu 2005, 
- voditi ustrezno politiko dividend v gospodarskih družbah, 
- izvajati sistem upravljanja s terjatvami, s posebnim poudarkom na terjatvah iz unovčenih jamstev in terjatvah v 

postopkih prisilnih poravnav. 

6596 - Stroški privatizacije 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V zvezi s privatizacijo se morajo v skladu s predpisi izvesti določena pripravljalna dejanja, kot so navedena v 80. c, 
č, d in e členu Zakona o javnih financah in v Uredbi o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim 
premoženjem države in občin. Zakon o Javnih financah v 74. in 80. g členu določa, da se lahko poravnajo stroški 
pripravljalnih dejanj in drugi stroški, povezani s prodajo iz kupnine ali pa krije te stroške neposredni ali posredm 
uporabnik proračuna. Postopki prodaje so kompleksen in dolgotrajen postopek, v okviru katerega tekoče nastajajo 
določeni stroški prodaje, ki jih je potrebno poravnati še pred prejemom kupnine, sicer lahko nastanejo oportunitetni 
stroški države (npr. v obliki zamudnih obresti, v kolikor država svojih obveznosti ne poravna v roku zapadlosti). " 
izogib tem oportunitetnim stroškom je potrebno planirati določene odhodke državnega proračuna v zvezi s stroški 
privatizacije kapitalskih naložb. Če bodo postopki prodaje naložb uvedeni, do prodaje naložb pa kasneje ne bo 
prišlo, bodo stroški pripravljalnih dejanj za prodajo posamezne naložbe vseeno nastali. Zato je potrebno navedene 
stroške planirati. 

Izhodišča in kazalci (Indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Predlog pravice porabe temelji na seznamu kapitalskih naložb države, ki so v programu prodaje državnog3 

finančnega premoženja predvidene za prodajo v letu 2005. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotoviti prejemke od prodaje kapitalskih naložb za zniževanje državnega oziroma javnega dolga, 
optimizirati število in dejavnosti ter status pravnih oseb v državni lasti. Navedeni cilj bo dosežen, v kolikor bo 
uspešno realizirana prodaja naložb, kije predvidena za prodajo v letu 2005. 

Kazalci za merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev so: 
- število izvedenih postopkov prodaje/število planiranih postopkov prodaje (v %), 
- stroški izvedenih postopkov prodaje/kupnina (v %), mejna vrednost je 1 %. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt prodaje državnega premoženja bo prispeval k višjim prihodkom proračuna RS in posledično omogočil večjo 
učinkovitost posameznih družb. Predvideva se, da se bodo stroški poslovanja privatiziranih družb v 
prihodnje postopoma zniževali, kvaliteta storitev oz. proizvodov se bo povečevala, prodajne cene pa naj bi se 
postopoma zniževale. Projekt bo posledično vplival na večjo konkurenčnost podjetij, panog in celotnega 
gospodarstva. 

o v 

4006 - Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški prodaje teijatev zajemajo stroške notarskih storitev in morebitnih cenitev terjatev ali podjetij (v primeru 
konverzije teijatev v poslovni delež družbe v skladu z določili Zakona o javnih financah oz. v skladu z določili 
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji) ter drugih stroškov v zvezi s prodajo teijatev. Predvideva se, da 
se bo vrednost teijatev države v zaključenih postopkih prisilnih poravnav v letu 2005 še povečal. To pomeni, da se 
bo obseg dela s teijatvami države še povečal in tako postal pomemben segment na področju upravljanja s 
finančnim premoženjem države. 

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

Predlogi pravic porabe temeljijo na ocenjenem obsegu postopkov v letu 2005, ki so povezani z nastankom teh 
stroškov. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji niso predvidljivi, saj so odvisni od objektivnih okoliščin v gospodarstvu v posameznem proračunskem S 
letu. r 

Planirani kazalci so: 
stroški prodaje teijatev / vrednostjo prodanih teijatev, 
obseg odpisanih teijatev v postopkih prisilne poravnave. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Predvideno je, da bo večina terjatev države, ki bodo predmet prodaje, izhajale iz postopkov prisilnih poravnav ali 
stečajev. Pričakovati je, da bo delež konverzij terjatev države v kapitalsko naložbo v prihodnjem proračunskem 
letu bistveno nižji kot je bil doslej. 

jj02l60l - Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami  

Opis podprograma 

Mednarodno sodelovanje v okviru Ministrstva za finance se pretežno nanaša na področje sodelovanja z 
mednarodnimi finančnimi organizacijami ter sodelovanje predstavnikov Ministrstva za finance v delovnih telesih in 
odborih EU, delno pa tudi na koordinacijo sodelovanja z različnimi mednarodnimi organizacijami (OECD, SEC1), 
kot tudi reševanje odprtih bilateralnih vprašanj. Glavne naloge na področju mednarodnih finančnih odnosov se 
nanašajo na sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami, vladami in drugimi organizacijami. 

koncu tranzicije in uspešni graduaciji v skupino razvitih držav pri Svetovni banki, je za Slovenijo sodelovanje v 
'inančnih institucijah pomembno iz več razlogov. Najpomembnejši je promocija Slovenije v mednarodnih finančnih 
J^ogih, kije po eni strani nujna za razvoj in globalizacijo slovenskega gospodarstva, po drugi pa za utrditev položaja 
Slovenije kot ene od razvitih držav, ki soustvarja politike in usmeritve teh institucij pri zmanjševanju revščine. Za 
gospodarstvo pa je pomembna naloga pridobitev ugodnih finančnih virov za financiranje in sofinanciranje 
Projektov, ki so strateškega pomena za nadaljnji razvoj države. Visok ugled in položaj, ki si ga je Republika 
Slovenija zagotovila v mednarodnih finančnih krogih, se odraža tudi na ceni posojil. Država se lahko zadolžuje po 
obrestni meri, ki velja za razvite države. 
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S sooblikovanjem politike razvojnega delovanja mednarodnih razvojnih bank, Slovenija skrbi za trajnostni razvoj 
nerazvitih držav, s poudarkom na državah jugovzhodne Evrope. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o članstvu RS v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem 
združenju za razvoj in Mednarodnem združenju za zavarovanje investicij (Uradni list RS, MP, št. 10/93); 

- Uredba o ratifikaciji Sporazuma o dotaciji skrbniškega sklada Global Environment Facility Trust Fund med 
Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za. obnovo in razvoj (Uradni list RS, MP, št. 13/96); 

- Zakon o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS, št. 2/93); 
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj z aneksom (Uradni list RS, št 

5/91) ter Zakon o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (Uradni list RS, 
št. 4/93); 

- Zakon o ratifikaciji pogodbe o ustanovitvi Interameriške banke za razvoj (Uradni list SFRJ, MP, št. 54/76) ter 
zakon o članstvu Republike Slovenije v Medameriški razvojni banki (Uradni list RS, št. 57/93); 

- Zakon o članstvu Republike Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope (Uradni list RS, št. 11/2001); 
- Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko o 

dejavnostih EIB v Sloveniji (Uradni list RS, MP, št. 6/99); 
- Zakon o ratifikaciji pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno Republiko Nemčijo, Helensko 

Republiko, Kraljevino Španijo, Francosko Republiko, Irsko, Italijansko Republiko, Velikim Vojvodstvom 
Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko Republiko, Republiko Finsko, 
Kraljevino Švedsko, Združenim Kraljestvom Velike Britanije in Seveme Irske (državami članicami Evropske 
unije) in Češko Republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, 
Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko 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 s 
sklepno listino (Uradni list RS, MP št. 3/04); 

- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Nordijsko investicijsko banko (Uradni list RS, MP, 
št. 14/2000). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj sodelovanja z mednarodnimi finančnimi institucijami v okviru Ministrstva za finance je poglobitev 
in utrditev položaja Republike Slovenije v teh organizacijah in posledično v mednarodni finančni skupnosti ter 
aktivna udeležba pri odločanju v institucijah EU, katere polnopravna članica je Republika Slovenija postala v leni 
2004. 

Glede na to, da Slovenija že aktivno sodeluje pri delu najpomembnejših mednarodnih finančnih organizacij (skupini 
Svetovne banke, Mednarodnem denarnem skladu, Evropski banki za obnovo in razvoj, Medameriški razvojni banki, 
Evropski investicijski banki, Razvojni banki Sveta Evrope), bo v prihodnosti poudarek zlasti na krepitvi sodelovanja 
s temi organizacijami. S ciljem, da vpliva na usklajevanje ekonomskih, gospodarskih in političnih interesov 
različnih držav, bo ministrstvo aktivno pri vključevanju v delo drugih pomembnih mednarodnih finančnih institucij 
(npr. Nordijske investicijske banke, OECD). 

• Dolgoročni cilj podprograma je nadi aktivna udeležba Slovenije kot donatorke sredstev v programih za zmanjševanje 
revščine in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. V skladu s sklepi EU naj bi 15 starih članic EU do leta 2015 
zagotovilo vsaj 0,7 % BNP za razvojno pomoč, nove članice EU pa v povprečju 0,39 %. 

Skladno s tem si bo Slovenija prizadevala povečati svoj delež pri financiranju programov, kijih izvajajo različne 
mednarodne institucije v najrevnejših državah sveta. Ministrstvo za finance bo tudi v bodoče podpiralo izmenjavo 
izkušenj in znartj s področja javnih financ med državami jugovzhodne Evrope, ki potekajo v okviru Centra za razvoj 
financ. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Slovenija je članica najpomembnejših mednarodnih finančnih organizacij (Svetovne banke, Mednarodnega 
denarnega sklada, Evropske banke za obnovo in razvoj, Medameriške razvojne banke, Razvojne banke Sveta 
Evrope), zato je bil v letu 2004 poudarek zlasti na krepitvi sodelovanja s temi organizacijami. Ker je Slovenija v l«tu 

2004 postala polnopravna članica Evropske unije, je skladno s pristopno pogodbo s 1. majem 2004 postala tudi 
polnopravna članica Evropske investicijske banke. 

S polnopravnim članstvom v Evropski uniji so se intenzivirale aktivnosti, povezane s sodelovanjem predstavnikov 
ministrstva pri delu evropskih organov odločanja (Ecofin Council, European Council, Budget Council, Coreper)- 
Minister za finance sodeluje na rednih mesečnih zasedanjih ECOFIN-a, predstavniki ministrstva pa v drugi 
delovnih telesih Sveta EU (EFC, EPC, SCIMF). 
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Slovenija je v letu 2004 prispevala svoj delež pri financiranju programov, ki jih izvajajo mednarodne finančne 
institucije v najrevnejših državah sveta. V letu 2004 je tako Slovenija s svojim prispevkom sodelovala pri 
financiranju programa za odpravo rečne slepote v Afriki, izpolnila pa je tudi zapadle obveznosti do Mednarodnega 
združenja za razvoj pri Svetovni banki. 

Skladno s strateškim interesom za razvoj Jugovzhodne Evrope je Slovenija s prispevkom za Regionalno ustanovo - 
Center za razvoj financ omogočila državam, ki sodelujejo v okviru Pakta Stabilnosti za Jugovzhodno Evropo 
izmenjavo znanj in izkušenj s področja javnih financ, ki so ključna za uspešno implementacijo javno finančnih 
reform v teh državah. 

2 aktivnim sodelovanjem v mednarodnih finančnih institucijah si je Slovenija pridobila visok ugled v mednarodnih 
finančnih krogih, kar je potrdila s tem, daje v marcu 2004 kot prva izmed vseh tranzicijskih držav prešla v skupino 
razvitih držav pri Svetovni banki. Mesto Slovenije med razvitimi državami se odraža tudi na ceni posojil, saj se 
država lahko zadolžuje po obrestni meri, ki velja za razvite države. 

1206 - Center za razvoj financ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z resolucijo Državnega zbora o zunanji politiki, ki uvršča regijo Jugovzhodne Evrope med prioritete in na 
podlagi ugotovitve, da se morajo na območju držav regije jugovzhodne Evrope oblikovati dodatne razvojne 
kapacitete, ki bodo omogočale izvedbo reform javnih financ, je Vlada RS v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno 
Evropo v letu 2001 ustanovila regionalni izobraževalni center za javn? finance, katerega naloga je zagotoviti 
specializirano izobraževanje s področja javnih financ, kije usklajeno s potrebami držav Članic. 

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

Regionalna ustanova - Center za razvoj financ je v štirih letih svojega obstoja postala ključna inštitucija za 
izmenjavo znanja in izkušenj med sodelujočimi državami Jugovzhodne Evrope. Že vse od njegove ustanovitve 
Slovenija s svojim prispevkom sodeluje pri sofinanciranju operativnih stroškov poslovanja Centra, v letu 2003 pa je 
Začela sodelovati tudi pri sofinanciranju pilotskega projekta za izobraževanje računovodij javnega sektorja. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ministrstvo za finance je na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu za leto 2005 Centru odobrilo sredstva v 
višini 79.040 mio SIT, s katerimi bo v tem letu poleg rednega programa strokovnih seminarjev in delavnic s a. 
Področja javnih fmanc, za katere so sodelujoče države izrazile interes, izvedel tudi druge naloge, ki se nanašajo na: 

izvajanje seminaija za ekonomiste - začetnike na področju javnih financ tudi v sodelujočih državah, s čemer se 
bistveno znižajo stroški za udeležence seminaija; 
izvajanje izobraževanja notranjih revizoijev javnega sektorja, 
zaključevanje izobraževanja prve skupine računovodij javnega sektorja v okviru pilotskega projekta ter začetek 
izvajanja izobraževanja za drugo skupino, ki bo potekalo v lokalnih jezikih sodelujočih držav, 
sodelovanje v globalni mreži izobraževalnih institucij Svetovne banke. 

Zaradi velikih potreb regije po tehnični pomoči bo Center v letu 2005 zagotovil pogoje za delovanje svetovalca 
Mednarodnega denarnega sklada v regiji. Ministrstvo za finance projekt podpira, zato bo za vzpostavitev regionalne 
Pisarne za tehnično pomoč pri Centru zagotovilo sredstva v višini 15 mio SIT. Pobudo podpirajo tudi ostale 
s°deIujoče države kot tudi Mednarodni denarni sklad, ki bo s ciljem zmanjševanja stroškov in večje učinkovitosti 
tehnične pomoči zagotovil del sredstev za financiranje svojega svetovalca v regionalni pisami Mednarodnega 
enarnega sklada za tehnično pomoč pri Centru. 

brQZloiitev projektov v okviru proračunske postavke 
7 ' ,2vajanjem razšiijenega programa bo Center realiziral institucionaliziran prenos znanja in izkušenj sodelujočim 

rzavam preko izvajanja seminarjev in delavnic s področja javnih financ, izvajanju projekta izobraževanja 
računovodij javnega sektorja in zagotavljanjem pogojev za delovanje regionalne pisarne Mednarodnega denarnega 
sklada pri Centru. 

- Članarine v mednarodnih organizacijah 

r"Volitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^ECD je organizacija, ki ustvaija izhodiščno platformo in smernice za gospodarsko, socialno, upravno, okoljsko in 
pUge politike, ki jih države članice, pa tudi širše asociacije (tudi Evropska unija), največkrat povzemajo in 
kljujejo v praksi. 

co 
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Eno izmed prioritetnih področji prepoznavnosti in uveljavljanja Slovenije v tujini je članstvo in sodelovanje z 
mednarodnimi institucijami. Skladno z Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108- 
5028/1999) je evropska in evroatlantska dimenzija globalne politike za Republiko Slovenijo najpomembnejša. S 
sodelovanjem tudi v OECD, Slovenija uresničuje svoje vitalne politične, ekonomske in varnostne interese. Svet 
OECD (Organizacije za ekonomske sodelovanje in razvoj) je konec leta 2001 Sloveniji podelil status opazovalca v 
Delovni skupini za visoke proračunske uradnike, ki deluje v okviru Odbora za javno administracijo PUMA. 

Skladno s 4. členom Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj 
proti njemu (Uradni list RS, MP, št. 23/2000) je Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za 
finance zadolženo za izvajanje navedenega sporazuma. 

Na podlagi sklepa Vlade RS št. 069-05/2004-1 z dne 25. 3. 2004 je Republika Slovenija v letu 2004 kot 
soustanoviteljica sodelovala pri ustanovitvi Evropskega centra za mednarodno ekonomijo (BRUEGEL). 

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

Delo v delovni skupini za proračunske uradnike sodi v pristojnost Ministrstva za finance, zato se za leto 2005 
predvideva plačilo članarine v višini 1.500 EUR. S tem ima Slovenija pravico in dolžnost, da aktivno sodeluje pri 
delu v odboru in s tem pridobiva nova znanja in deli svoje izkušnje na področju oblikovanja in vodenja proračuna z 
drugimi članicami. 

Za izvajanje sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu bo ministrstvo v 
proračunu za leto 2005 zagotovilo finančna sredstva v višini 16.500 EUR, ki bodo namenjena za plačilo 
refundacijskega zahtevka Ministrstva za notranje zadeve v višini 50 % letne članarine za Regionalni center za boj 
proti čezmejnemu kriminalu. 

Skladno s sklepom Vlade RS št. 069/05/2004-2 z dne 10. 6. 2004 je Slovenija pristopila k Sporazumu med 
sodelujočimi državami o ustanovitvi Evropskega centra za mednarodno ekonomijo (BRUEGEL), iz katerega 
izhajajo tudi obveznosti plačila letne članarine. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev g 

V okviru OECD bo Ministrstvo za finance v letu 2005 aktivno sodelovalo pri delu delovne skupine za visoke § 
proračunske uradnike. Njegovi predstavniki so bodo udeleževali sestankov delovne skupine, na katerih si « 
mednarodni strokovnjaki s področja upravljanja proračuna izmenjujejo izkušnje s tega področja. ^ 

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj g; 
proti njemu je letni cilj Ministrstva za finance, da v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve pravočasno in v 
celoti izpolni prevzete obveznosti iz naslova letne članarine za SECI Center. 

Skladno z odločitvijo skupine predstavnikov držav, ki sodelujejo v Evropskem centru za mednarodno ekonomijo z 
dne 27. 9. 2004 mora Slovenija kot članica Centra v letu 2005 plačati letno članarino v višini 11.702 EUR- Z 
izpolnitvijo zapadlih obveznosti bo Slovenija lahko uresničevala vse pravice, ki izhajajo iz članstva. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V OECD še vedno poteka proces reorganizacije in zato organizacija zaenkrat ne podeljuje novih statusov 
opazovalke v odborih državam nečlanicam. Organizacija pa tudi še ni pripravila osnovnega koncepta širitve na nove 
članice. V okviru možnega sodelovanja pa je potrebno, da se Slovenija pri delu v delovnih izkaže kot aktivna 
udeleženka, ki izpolnjuje pogoje in pričakovanja za članstvo. 

Ker je bila Slovenija izbrana, da v sodelovanju z OECD organizira drugi sestanek višjih proračunskih uradnikov iz 
centralnih, vzhodnih in jugovzhodnih držav, ki bo predvidoma v februarju 2006, bo že v letu 2005 potrebno začeti s 
pripravami na ta dogodek. 

S sodelovanjem v Evropskem centru za mednarodno ekonomijo (BRUEGEL) bo imela Slovenije v letu 2005 
možnost, da sodeluje na delavnicah, seminarjih in konferencah, ter pripravah strokovnih publikacij, kijih bo izdajal 
Center. 

Aktivnosti Centra SECI za leto 2005 predvidevajo prednostna področja dela Centra SECI v smislu približevanja 
Evropski uniji, v okviru Interpola in Svetovne carinske organizacije. 

4005 - Namenski sklad za sofinanciranje projektov Svetovne banke 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namenski sklad za sofinanciranje projektov Svetovne banke v Republiki Sloveniji je bil ustanovljen v času izvajanj3 

triletne strategije sodelovanja banke na podlagi sklepa Vlade RS št. 430-03/97-11 /B) .910-02/97-5 (N). Po uspešni 
izvedbi strategije je Slovenija v letu 2000 začela postopek graduacije iz skupine posojilojemalk v skupino razvit'" 
držav pri Svetovni banki, ki gaje uspešno zaključila v marcu 2004. 
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Po prehodu v skupino razvitih držav pri Svetovni banki in doseženim članstvom v EU mednarodna skupnost od 
Slovenije pričakuje, da se z ustreznimi prispevki vključuje v sofinanciranje različnih projektov razvojne pomoči in 
tako prispevala svoj delež k odpravljanju revščine v svetu. 

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

Slovenija se je kot članica Organizacije združenih narodov v letu 2000 s podpisom t.i. Milenijske deklaracije 
zavezala, da bo pomagala do leta 2015 zmanjšati revščino v svetu. Za uresničitev zastavljenih ciljev mora Slovenija 
do leta 2015 delež sredstev, kijih namenja za razvojno pomoč povečati na 0,39 % BNP. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glede na to, da revščina še posebej pereč problem v državah podsaharske Afrike, bo Slovenija s prispevkom v višini 
50.000 USD sodelovala v programu odprave rečne slepote v Afriki. S tem bo podprla prizadevanja Svetovne banke, 
ki želi z izvajanjem programa vzpostaviti nadzor nad to nevarno boleznijo, ki v Afriki predstavlja velik zdravstveni 
Problem in poleg drugih dejavnikov dodatno ovira socialno-ekonomski razvoj teh držav. 

Obrazlotitev projektov v okviru proračunske postavke 

S sodelovanjem v programu odprave rečne slepote v Afriki Slovenija dokazuje pripravljenost, da v skladu s svojimi 
Možnostmi postopno povečuje svoje prispevke pri financiranju programov, ki jih izvajajo mednarodne institucije z 
namenom zmanjševanja revščine v svetu. 

1669 - Predstavnik Slovenije v EBRD 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Slovenija je postala članica Evropske banke za obnovo in razvoj leta 1993 na osnovi Zakona o vpisu in vplačilu 
delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (v nadaljevanju EBRD), (Uradni list RS, št. 4/93). V 
EBRD sodeluje v okviru belgijske konstituence skupaj z Belgijo in Luksemburgom. 

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

V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 432-05/2000-4 z dne 08. 05. 2002 o imenovanju predstavnika 
Republike Slovenije v EBRD, so predvidena sredstva za pokrivanje stroškov za mesto slovenskega asistenta 
direktorja v EBRD v višini 57.999 GBP. 

*~elni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev S: 

Slovenski asistent direktorja v času svojega mandata, ki se izteče 31. julija 2005, zastopa slovenske interese v naši 
k°nstituenci. Tako skrbi za pretok informacij, ki so se nanašale na delovanje EBRD v Sloveniji, seznanja odgovorne 
osebe v Sloveniji (Ministrstvo za finance, ostala resorna ministrstva in institucije ter predstavnike podjetij). Poroča 
tudi o pomembnejših dogodkih, ki jih v skladu s politiko EBRD obravnava Odbor izvršnih direktorjev EBRD. 

^raZlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Predstavnik v Evropski banki za obnovo in razvoj Sloveniji omogoča vpogled v projekte, ki jih EBRD izvaja v 
ržavah članicah, kot tudi spremljanje ostali^ aktivnosti in politike banke. 

^848 - Pomoč pri vzpostavitvi sistema usposabljanja javnih računovodij - donacija 

^razloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Oforme javnih financ v državah Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo so pokazale na precejšnje pomanjkanje 
J'anj s področja javnega računovodstva, zato so finančni ministri sodelujočih držav na 2. seji nadzornega odbora 

entra za razvoj financ (CEF), kije potekala 10. aprila 2001 v Tirani sprejeli pobudo za začetek projekta za razvoj 
s,stema usposabljanja delavcev na področju javnega računovodstva, ki bi omogočil prenos najboljših mednarodnih 
Praks na področju javnega računovodstva v te države. Tovrstnega izobraževanja v obstoječih študijskih programih 
Un'verz v sodelujočih državah ni, zato se vse države v regiji soočajo s pomanjkanjem znanj na področju javnega 
računovodstva. 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

^'lotski projekt institucionalne podpore za vzpostavitev sistema usposabljanja delavcev na področju javnega 
4unovodstva se v prvi fazi izvaja za tri države: Albanijo, Hrvaško in Slovenijo, v drugi fazi pa bo razšiijen tudi na 

°stale zainteresirane države. Zaradi obsežnosti in finančne zahtevnosti projekta je Center za razvoj financ zaprosil 
vetovno banko za finančno pomoč pri izvedbi pilotskega projekta. Na podlagi podpisanega pisma o donaciji je 
Vet°vna banka odobrila donacijo v višini 370.000 USD, katere prejemnik je Ministrstvo za finance, ki na podlagi 

lojenih potrdil o nastalih upravičenih stroških projekta izvede Centru tekoči transfer sredstev. 

^r 

D 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letu 2005 bo projekt, katerega cilj je, da se omogoči prenos najboljših mednarodnih praks na področju javnega 
računovodstva v sodelujoče države, v najbolj intenzivni fazi, saj bo potekalo izobraževanje prve skupine študentov 
in hkratne priprave na izobraževanje druge skupine. V letu 2005 se bosta obe skupini izobraževali vzporedno, hkrati 
pa bodo potekale aktivnosti za lokalizacijo izobraževanja. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Uspešno izvajanje prve faze projekta izobraževanja računovodij obeta, da se bo z zaključkom prvega ciklusa 
izobraževanja dvignil nivo znanja javnih računovodij, kar bo prispevalo h kakovosti javnih financ v Sloveniji kot 
tudi v ostalih državah v regiji. 

03031601 - Razvojna in humanitarna pomoč  

Opis podprograma 

Republika Slovenija se je z uspešnim razvojem uveljavila kot razvita država, in postala tudi članica EU. Skladno s 
tem mednarodna skupnost od Slovenije pričakuje, da se aktivno udeležuje programov za pomoč državam v razvoju 
pri reševanju globalnih vprašanj, med njimi tudi varstva okolja. 

Dolgoročni cilj podprograma je aktivna udeležba Slovenije kot donatorke sredstev v programih za zmanjševanje 
revščine in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. V skladu s sklepi EU naj bi 15 starih članic EU do leta 2015 
zagotovilo vsaj 0,7 % BNP za razvojno pomoč, nove članice EU pa v povprečju 0,39 %. Slovenija si bo prizadevala 
povečati svoj delež pri financiranju programov, ki jih izvajajo različne mednarodne institucije v najrevnejših 
državah sveta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o članstvu RS v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji. Mednarodnem 
združenju za razvoj in Mednarodnem združenju za zavarovanje investicij (Uradni list RS, MP, št. 10/93). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je tudi aktivna udeležba Slovenije kot donatorke sredstev v programih za zmanjševanje 
revščine in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. V skladu s sklepi EU naj bi 15 starih članic EU do leta 2015 
zagotovilo vsaj 0,7 % BNP za razvojno pomoč, nove članice EU pa v povprečju 0,39 %. S sodelovanjem v 
projektih, katerih namen je zagotoviti pomoč državam v razvoju pri reševanju globalnih vprašanj varstva okolja bo 
Slovenija podprla prizadevanja mednarodne skupnosti za zagotavljanje pomoči državam v razvoju pri reševanju 
tistih vprašanj varstva okolja, ki imajo globalne dimenzije (klimatske spremembe, izginjanje biotske pestrost), 
onesnaževanje mednarodnih voda, tanjšanje ozonske plasti, degradacija tal in problemi kemikalij). 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljeni/t ciljev 

Vlada Republike Slovenije bo v letu 2005 z letnim prispevkom v višini 250.000 SDR sodelovala pri 3. polnitvi 
Svetovnega sklada za okolje. Slovenija s tem prispevkom v Sklad za svetovno okolje, v okviru lastnih sposobnosti 
in finančnih omejitev vključuje v prizadevanja mednarodne skupnosti za pomoč državam v razvoju pri izvajanju 
projektov varstva okolja, ki imajo običajno tudi širši vpliv na regijo. 

4147 - Donacija skladu svetovne banke (GEF) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vlada RS je sprejela sklepa št. 903-03/2002-1 in 903-03/2002-4 o plačilu sredstev v znesku 1 mio SDR kot 
prispevek v tretjo polnitev Sklada za okolje (GEF), s čemer je podprla prizadevanja za zagotavljanje nepovratne 
pomoči državam v razvoju pri reševanju tistih vprašanj varstva okolja, ki imajo globalne dimenzije. 

IzhodiSča in kazalci (Indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Glede na to, daje bila Sloveniji s strani GEF-a ponujena možnost, da sredstva za tretjo polnitev sklada GEF vplača v 
letnih obrokih brez kakršnihkoli dodatnih stroškov oziroma obresti, bodo sredstva za tretjo polnitev v višini 1 
SDR s strani Slovenije plačana v obdobju od 2003 do 2006 v štirih letnih obrokih po 250.000 SDR. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Slovenija bo v letu 2005 v tretjo polnitev sklada GEF vplačala tretji obrok sredstev v višini 250.000 SDR, ^ar 

predstavlja četrtino odobrenih sredstev. 



Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Slovenija je s sodelovanjem pri tretji polnitvi Svetovnega sklada za okolje vključena v reševanje globalnih 
problemov okolja kot ene od prioritet trajnostnega razvoja. S tovrstnimi prizadevanji si Slovenija utrjuje položaj 
razvite države v mednarodni skupnosti. 

1209 - Pakt stabilnosti za JVE 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ponovna vzpostavitev gospodarskih tokov z državami, ki sodelujejo v okviru Pakta Stabilnosti za jugovzhodno 
Evropo je za slovensko gospodarstvo temeljno, naloga države pa je vzpostavitev ustrezne institucionalne ureditve. 

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

Slovenska nacionalna varnost in gospodarski razvoj sta odvisna tudi od varnosti, demokratičnega razvoja in 
gospodarske stabilnosti na območju Jugovzhodne Evrope, zato se mora Slovenija uveljaviti kot pomemben dejavnik 
v tem geografskem prostoru, predvsem s sodelovanjem na gospodarskih projektih. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladno z izkušnjami iz preteklih let bo Ministrstvo za finance tudi v letu 2005 nudilo tehnično pomoč slovenskih 
strokovnjakov državam v regiji in jim tako posredovali željene informacije v zvezi s slovenskimi izkušnjami pri 
izvajanju reform, ki se jih te države sedaj lotevajo. Za navedena prizadevanja načrtuje porabo sredstev v višini 6.543 
tisoč SIT. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Skladno z izkušnjami iz preteklih let bo Ministrstvo za finance tudi v letu 2005 nudilo tehnično pomoč slovenskih 
strokovnjakov državam v regiji in jim tako posredovali željene informacije v zvezi s slovenskimi izkušnjami pri 
'zvajanju reform, ki se jih te države sedaj lotevajo. Za navedena prizadevanja načrtuje porabo sredstev v višini 6.543 
tisoč SIT. ^ 

j3Q41601 - Predsedovanje EU   

Op® podprograma 3 
Vlada Republike Slovenije v letu 2004 sprejela povabilo, da prevzame predsedovanje Sveta EU v prvi polovici 
2008, zato se mora Slovenija pripraviti na obe možnosti glede obsega in oblike predsedovanja. V primeru, da do 
konca leta 2006 stopi v veljavo Pogodba o Ustavi za Evropo, bo Svetu EU predsedovala v skupini z Nemčijo in 
Portugalsko. V skladu z novo ureditvijo bo t.i. trojka predsedujočih držav predsedovala vsem formacijam Sveta, 
■^zen Svetu za zunanje zadeve in Evropskemu svetu. 

V primeru, da do konca leta 2006 Pogodba o Ustavi za Evropo ne bo ratificirana in uveljavljena, bo predsedovanje 
Slovenije v prvi polovici leta 2008 polno in samostojno, tako za Svet EU kot za Evropski svet, kot ga predvideva 
sedanja ureditev. To pomeni, da bo Slovenija med drugim pripravljala, sklicevala in vodila sestanke Sveta na vseh 
ravneh, od delovnih skupin do zasedanj ministrskega Sveta, ter hkrati zastopala Unijo v zadevah skupne zunanje in 
varnostne politike, zato mora natančno določiti program predsedovanja in njegove prioritete, kot tudi program 
Sedanj predsedovanja (koledar predsedovanj) ter ostalih prireditev v okviru predsedovanja. 

ikonske in druge pravne podlage 

j~akon o ratifikaciji pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno Republiko Nemčijo, Helensko 
Republiko, Kraljevino Španijo, Francosko Republiko, Irsko, Italijansko Republiko, Velikim Vojvodstvom 

uksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko Republiko, Republiko Finsko, Kraljevino 
yedsko, Združenim Kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko 
ePubliko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, 

republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko o pristopu Češke Republike, 
epublike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, 
ePublike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške Republike k Evropski uniji s sklepno listino (Uradni list RS, 

Mp. št. 3/04); 

poročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

podprograma je uspešna izvedba predsedovanja Svem EU, si katerim Slovenija lahko pomembno prispeva svoj 
ele* k utrditvi svojega položaja v EU, kot tudi širše, saj bo kot predsedujoča EU sodelovala tudi pri razreševanju 

^rašanj globalnega pomena. 
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Hkrati je cilj predsedovanja tudi promocija Slovenije, saj bo le-ta kot prva med vsemi desetimi državami, ki so 
postale članice EU v letu 2004, predsedovala Svetu EU. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev' 

Ministrstvo za finance bo v okviru priprav na predsedovanje v letu 2005 v prvi vrsti odgovorno za pripravo 
celovitega proračuna za potrebe predsedovanja, hkrati pa bo potrebno pripraviti tudi programska izhodišča za teme s 
področja javnih financ ter opredeliti potrebno kadrovsko strukturo in jo izobraziti za uspešno izvedbo 
predsedovanja. 

5448 - Predsedovanje EU 

ObrazloiUev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje priprav na predsedovanje in izvedbo predsedovanja samega, je Vlada RS že ustanovila ožjo delovno 
skupino za priprave na predsedovanje EU, ki bo oblikovala politične smernice in prioritete predsedovanja. 
Operativne priprave in izvedbo predsedovanja pa bo koordinirala in usmerjala širša delovna skupina, v katerem 
sodeluje tudi predstavnik Ministrstva za finance. 

V okviru priprav na predsedovanje bo v letu 2005 izvedenih več bilateralnih konzultacij s primerljivimi državami, ki 
so že predsedovale EU, ter z obema sopredsedujočima državama v letu 2007 (Nemčija in Portugalska). Prav tako bo 
potrebno še v tem letu pričeti z izobraževanjem kadrov za potrebe priprav na predsedovanje. 

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

Ministrstvo za finance bo v letu 2005 izvedlo do 3 bilateralne konzultacije s primerljivimi državami ter pričelo s 
potrebnim izobraževanjem kadrov za čas predsedovanja. V slednji segment sodijo tudi stažiranja strokovnjakov z 
ministrstva za finance na Stalnem predstavništvu RS pri EU. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je priprava programa predsedovanja z delovnega področja ministrstva za finance vključno s seznamom 
dogodkov ter časovnico zasedanj Sveta EU in delovnih skupin. Poleg tega bodo do konca leta 2005 opredeljeni vsi 
ključni kadri, ki bodo sodelovali pri projektu predsedovanja Slovenije EU na področju ministrstva za finance. 

ObrazloiUev projektov v okviru proračunske postavke 

Po izkušnjah predhodnih predsedujočih držav je potrebno v pripravah na predsedovanja kadrovsko okrepiti in 
usposobiti državno upravo v prestolnici. Zato bodo že v letu 2005 potekali prvi treningi s področja tehnik pogajanj 
in vodenja zasedanj delovnih skupin Sveta, kot tudi vsebinsko izobraževanje za posamezna področja, o delovanju 
institucij EU in po potrebi tudi jezikovno izobraževanje. 

Bilateralne konzultacije bodo obsegale pristope k pripravi programa predsedovanja, izmenjavo izkušenj Pn 

usposabljanju kadrov za potrebe predsedovanja ter organizacijo dogodkov v času predsedovanja tako v Bruslju kot 
tudi v državi članici. 

06021601 - Dopolnilna sredstva občinam      

Opis podprograma 

Občinam se na podlagi izračunov, ki jih sprejme vlada, zagotavljajo sredstva finančne izravnave za pokrivanje 
izračunanega obsega primerne porabe in s tem nemoteno financiranje nalog, ki jih občinam nalagajo ustava m 
zakoni. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- 20. a, 24. in 25. člen zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odločba US, 56/98, 1799 - 
ZNIDC, 59/99 - odločba US, 61/99 - odločba US, 79/99 - ZJF in 89/99 - odločba US); 

- zakon o izvrševanju proračuna Republiki Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/2003) 
- sklepi vlade o izračunu primerne porabe in finančne izravnave. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladno z zagotovljenimi sredstvi v državnem proračunu omogočiti občinam nemoteno financiranje osnovnih nalog. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na podlagi zneskov finančne izravnave, ki jih potrdi vlada, se občinam sredstva finančne izravnave nakazujejo 
tekoče mesečno v obliki dvanajstin, ki se enkrat letno spremenijo. Po preteku proračunskega leta pa se na podlagi 



realiziranih prihodkov opravi dokončni poračun finančne izravnave za preteklo leto in v primeru ugotovljenega 
primanjkljaja nakažejo manjkajoča sredstva. 

7505 - Dopolnilna sredstva občinam 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obveznosti iz državnega proračuna za financiranje občin so opredeljene v zakonu o financiranju občin (ZFO). 
Občini, ki z lastnimi prihodki ne more zagotoviti svoje primerne porabe, se zagotovijo sredstva za finančno 
izravnavo v dižavnem proračunu. V ta namen sprejme vlada izračun primerne porabe občin in ob oceni lastnih 
prihodkov tudi potrebne zneske finančne izravnave. Občinam se na podlagi tega izračuna med letom nakazujejo 
mesečne akontacije sredstev finančne izravnave v obliki dvanajstin, po preteku proračunskega leta pa je potrebno 
pripraviti dokončni izračun finančne izravnave za preteklo leto, na podlagi katerega se občinam ali nakažejo dodatna 
sredstva finančne izravnave ali pa se jim preveč nakazana sredstva v preteklem letu poračunajo z nakazili finančne 
izravnave v tekočem letu. 

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

Podlaga za izračun finančne izravnave sta: izračun primerne porabe in ocena lastnih prihodkov: 

Podlaga za izračun primerne porabe občin je 20.a člen ZFO, v katerem je opredeljena posebna formula, na podlagi 
katere se izračuna primerna poraba posamezne občine. 

Na podlagi 25. člena ZFO obseg lastnih prihodkov za posamezno občino ugotovi ministrstvo, pristojno za finance, v 
sodelovanju s posamezno občino in Davčno upravo Republike Slovenije. Pri izračunu se upoštevajo stopnje davčnih 
ui nedavčnih dajatev, ki so določene z zakonom. Če stopnje niso določene z zakonom, se upošteva povprečna 
stopnja v državi. Pri zagotavljanju dodatnih sredstev je potrebno izhajati iz načela, da je pri finančni moči 
posamezne občine potrebno upoštevati ne le dejansko udejanjene prihodke, temveč tudi potencialno možne. Če 
občina ne izkoristi vseh možnosti udejanjanja posameznih prihodkov na podlagi zakona ali drugega predpisa, ki ga 
sprejme občinski svet, ne more pričakovati dopolnilnih sredstev iz državnega proračuna. 

Občini, ki z lastnimi prihodki ne more zagotoviti svoje primerne porabe, izračunane na podlagi 20.a člena ZFO, se 
skladno s prvim odstavkom 24. člena ZFO zagotovijo sredstva v obliki finančne izravnave iz državnega proračuna. 
Posamezni občini, ki izpolnjuje predhodno navedene pogoje, se izračunajo pripadajoča sredstva finančne izravnave 
kot razlika med izračunano primemo porabo in ocenjenimi lastnimi prihodki. 

I-e'"i cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladno z zagotovljenimi sredstvi v državnem proračunu omogočiti občinam nemoteno financiranje osnovnih nalog, 
kijih občinam nalagajo veljavni predpisi. 

$466 - Pokrivanje izpada dohodnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 150. člena zakona o dohodnini1 uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 17/2005) so občine v tem 
Prehodnem obdobju, to je do uveljavitve zakona, ki bo na novo uredil financiranje občin, upravičene, da se pri 
izračunu lastnih prihodkov občin upoštevajo finančni učinki tega zakona tako, da se razlika med prihodki iz 
dohodnine, ki pripadajo občinam po tem zakonu, in prihodki iz dohodnine, ki pripadajo občinam po ZDoh, 
nadomesti skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna za posamezno proračunsko leto. 
Ugotovljena razlika se izplačuje tekoče mesečno v obliki akontacije. Ker pri občinah, ki prejemajo sredstva finančne 
izravnave pokrivamo ta primanjkljaj s povišano finančno izravnavo, se na tej proračunski postavki pokriva izpad 
dohodnine, pri tistih občinah, ki se samofinancirajo. 

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

Predlog izračuna pravic porabe temelji na oceni finančnega izpada sredstev iz naslova dohodnine po občinah za leto 
2005, ob upoštevanju učinkov plačil sredstev dohodnine po novem zakonu. 

I-etni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^gotoviti nadomestna sredstva občinam, ki jim bodo, zaradi spremembe davčne zakonodaje, izpadli lastni prihodki 
jz naslova dohodnine in s tem omogočiti nemoteno financiranje v prehodnem obdobju do uveljavitve zakonodaje, ki 

0 "redila financiranje občin na novih osnovah. 
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09051601 - Odškodnine po sodnih sklepih 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so planirana sredstva za poravnavo obveznosti na podlagi sodnih ali upravnih odločb, sodnih 
in izvensodnih poravnav ter poravnava obveznosti po zakonu o denacionalizaciji. • 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravnomočne sodne ali upravne odločbe, poravnave in izvensodne poravnave. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Poravnavanje obveznosti na podlagi sodnih odločb se izvaja letno, dolgoročni cilj pa je, da bi se število sodno 
uveljavljenih zahtevkov proti Republiki Sloveniji zmanjšalo tako po višini, kot po številu. Doseg navedenega cilja je 
predmet strateškega ravnanja vseh proračunskih porabnikov ter upoštevanje tega cilja pri sprejemanju zakonskih in 
podzakonskih odločitev, na podlagi katerih prihaja do zahtevkov proti Republiki Sloveniji, predvsem pa pri 
izdajanju posamičnih pravnih aktov (sodne in upravne odločbe) ter materialnih dejanj državnih organov. Ministrstvo 
za finance konstantno opozarja na nujnost skrbnega ravnanja proračunskih porabnikov v smeri zmanjševanja 
zahtevkov preko sodišč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj v leru 2005 je poravnati vse zapadle obveznosti na podlagi sodnih in upravnih odločb in tako 
preprečiti, da bi na podlagi izvršilnih sklepov sodišč prihajalo do rubeža sredstev na računu proračuna Republike 
Slovenije, ker bi v primeru trenutne nelikvidnosti lahko prišlo do blokade proračuna, kar bi povzročilo izjemno 
veliko materialno škodo Republiki Sloveniji. 

O 

7610 - Odškodnine po sodnih sklepih 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poravnavanje obveznosti iz naslova pravnomočnih sodnih odločb, poravnav ali izvensodnih poravnav, za katere v 
skladu z 21. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 ni mogoče ugotoviti 
organa, ki je povzročil okoliščine, ki so pripeljale do izdaje odločbe oziroma je zaradi takšnih okoliščin zastopnik 
Republike Slovenije soglašal s sklenitvijo sodne ali izvensodne poravnave ter odškodnine neupravičeno obsojenim. £ 
kijih ne plačuje Državno pravobranilstvo Republike Slovenije. V okviru proračunske postavke so zagotovljena tudi 
sredstva za pokrivanje obveznosti države iz naslova 232. člena ZPIZ do Sklada obrtnikov in podjetnikov. 

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

Poraba za leto 2005 je planirana na osnovi ocenjene dospelosti sodnih sklepov v letu 2005 in proračunskih možnosti. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje tekočega izplačila odškodnin po sodnih odločbah v okviru načrtovanih sredstev. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V danem primeru ne gre za klasične projekte, temveč za obveznosti, ki izhajajo iz pravnomočnih sodnih odločb 
oziroma poravnav. 

4629 - Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z določbo 48. člena ZDen seje Republika Slovenija obvezala, da bo od upravičencev, ki so po kriterijih socialnega 
varstva slabšega premoženjskega stanja, odkupila obveznice SOD, kar pomeni, da mora v ta namen zagotoviti 
finančna sredstva. Višino sredstev ni mogoče natančno določiti. Predvidevamo, da bo v letu 2005 porabljeno več 
sredstev iz postavke 4629, ker bo verjetno več upravnih aktov, s katerimi je določena odškodnina v obveznicah 
SOD, čeprav je vedno manj upravičencev, ki lahko uveljavljajo tovrstno odškodnino. 

Poleg odškodnin, ki se plačujejo po določbi 48. člena ZDen je treba načrtovati bistveno večje odškodnine iz naslova 
drugega odstavka 72. člena ZDen, in sicer odškodnine za nezmožnost uporabe denacionaliziranega premoženja, ki 
jih do sedaj nismo plačevali. 

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

Po podatkih Državnega pravobranilstva Republike Slovenije je skupna vrednost tovrstnih zahtevkov (brez zakonitih 
zamudnih obresti) 10,5 mlrd SIT, od katerih bo prispelo v plačilo v letu 2005 okrog 4 - 5 % terjatev. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Višine predlaganih sredstev ni mogoče natančno določiti, ker so ta odvisna od števila pravnomočnih sodnih in 
upravnih odločb oziroma poravnav. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V danem primeru ne gre za klasične projekte, temveč za obveznosti, ki izhajajo iz upravnih odločb, ki imajo svojo 
podlago v določbah ZDen, in sodnih odločb oziroma poravnav. 

ij021602 - Programi povečevanja konkurenčnosti   

Opis podprograma ...... 

V okviru svojih trgovinskih politik in sistemov spodbujanja izvoza mnoge države (praktično vse razvite države, 
vedno več pa tudi manj razvitih držav) med drugim predvsem zaradi pozitivnih makroekonomskih učinkov in 
ustvarjanja dodatnega povpraševanja po domačih proizvodih in storitvah ter povečanja konkurenčne sposobnosti 
svojega gospodarstva (specializacija na podlagi komparativnih prednosti) in piačilnobilančnih interesov* razvijajo 
tudi podsistem spodbujanja (zavarovanja in financiranja - pure cover & financing support) izvoza. Nacionalni 
sistemi zavarovanja in financiranja izvoza imajo danes v svetu sicer veliko skupnega, hkrati pa se lahko tudi precej 
razlikujejo po posameznostih, oblikah, statusu izvozno kreditnih agencij in mehanizmih, ki so na voljo izvoznikom 
m bankam, za to namenjenih finančnih sredstvih in drugih zmogljivostih, obsegu, strukturi in pogojih zavarovanja, 
itd. 

Sistemi zavarovanja in financiranja izvoza so med drugim v posameznih državah predvsem rezultat: 
■ gospodarskega razvoja in strukture njihovih gospodarstev ter razvitosti finančnega sektoija, 
* izvoza (proizvodna in geografska struktura,....), seveda pa tudi od 
* rizičnosti določenih poslov in trgov - "stran povpraševanja," 

na drugi strani - "stran ponudbe" - pa tudi od: 
- finančnih in drugih možnosti teh držav, da izvoz in druge oblike mednarodnega gospodarskega sodelovanja 

podpirajo z različnimi storitvami in produkti zavarovanja (in financiranja) ter drugimi spremljajočimi storitvami, 
odvisni pa so tudi od 

■ razvitosti in strukture njihovih finančnih sektoijev ter njihovega zgodovinskega in postopnega razvoja oziroma 
ponudbe teh (in drugih) instrumentov zaščite pred riziki mednarodnih poslovnih transakcij (substitutov), 
nenazadnje pa tudi od S 
pravne regulative in prevladujoče gospodarske filozofije v posameznih državah. 00 

*Drugi (z vidika zavarovateljev - državnih ali paradržavnih institucij oziroma zasebnopravnih institucij, ki imajo vsaj za 
del svojega poslovanja takšno ali drugačno povezavo s svojo vlado (link with the government), "manj legitimni oziroma 
ielegitimni" motivi (kot pravi to tudi na primer Stephens (ibid., str. 12-17) za ustanovitev IKA) za tako podporo izvozu, so 
na primer še: pospeševanje izvoza s prodajo kupcem/državam, ki predstavljajo "slabe rizike izboljšanje konkurenčnosti 
narodnega gospodarstva s "kreditno vojno"; subvencioniranje dolgoročnih poslov; pomoč neučinkovitemu domačemu 
gospodarstvu; "statusni simbol", ki ga IKA lahko predstavlja za državo: zunanjepolitični interesi držav; (nadomeščanje) 
Pomoč(i) manj razvitim državam; ipd 

Z"konske in druge pravne podlage 

Zakonska podlaga je Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov in pogodbe sklenjene s 
Pooblaščeno institucijo (SID, d.d.), in sicer in pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem II. 
Poglavja Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov, sklenjena med RS in pooblaščeno 
institucijo (SID, d.d.) 1. decembra 2004. Plačilo se bo izvajalo mesečno, na podlagi računa, ki ga bomo prejeli od 
SID d.d. Za PIO bo potrebno pogodbo še skleniti. 

Igoročnl cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

*-'U podprograma je omogočiti slovenskim izvoznikom pogoje poslovanja in financiranja, ki bodo primerljivi s 
Pogoji na tujih trgih. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom izvoznikov, ki bodo ta ponudbo izkoristili 
oziroma z zneskom izvoznih poslov, ki bodo na tak način omogočeni. 

e'"' 'ivedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedbeni cilj je povečanje izvoza, ki bo zavarovan ali sofinanciran s strani pooblaščene institucije. 
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2845 - Program izravnave obresti (PIO) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost podprograma je zagotovitev večje konkurenčnosti slovenskih izvoznikov, tako, da jim Republika 
Slovenije jamči kritje obrestnih tveganj. 

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

Znesek je bil določen na podlagi ocene potrebnih sredstev za sofinanciranje obresti za kredite, ki jih izvozniki 
najamejo pri poslovnih bankah. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom izvoznikov, ki bodo to ponudbo izkoristili oziroma z zneskom 
izvoznih poslov, ki bodo na tak način omogočeni. V letu 2005 bo uspeh, če se bo program začel izvajati. V tem 
primeru bo merilo za doseganje zastavljenih ciljev število in znesek izvoznih poslov, ki jih bo ta program omogočil. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Cilj proračunske postavke je zagotovitev večje konkurenčnosti slovenskih izvoznikov, tako, da jim Republika 
Slovenije jamči kritje obrestnih tveganj. 

5447 - Provizija SID 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost podprograma je plačilo stroškov v zvezi z opravljanjem zavarovanja poslov mednarodne trgovine, kijih 
pooblaščena institucija (SID, d.d.) izvaja v imenu in za račun Republike Slovenije. 

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

Znesek je bil določen na podlagi zneska, kije določen v pogodbi. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s številom izvoznikov, ki bodo to ponudbo izkoristili oziroma z zneskom 
izvoznih poslov, ki bodo na tak način omogočeni. Letni izvedbeni cilj je povečanje izdanih zavarovalnih polic, kijih 
bo pooblaščena institucija izdala v imenu in za račun RS. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se izvaja redno poslovanje. 

21021601 - Obveznosti države do ZPIZ  - 

Opis podprograma 

Podprogram zajema transferiranje sredstev za pokojnine po posebnih predpisih, ki se v skladu z Zakonom o 
poravnavanju finančnih obveznosti RS iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja zagotavljajo v državnem 
proračunu. Pokojnine izplačuje ZPIZ, sredstva pa se refundirajo iz državnega proračuna z mesečnimi akontacijami 
in letnim poračunom. 

Poleg tega podprogram zajema tudi dopolnjevanje prenizkih izvirnih prihodkov do višine, ki omogoča izplačevanj® 
obveznosti iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja. Podlaga za to obveznost državnega proračuna sta 233. in 2j 
člen Zakona o P1Z. 

Zakonske in druge pravne podlage , 

Obveznosti državnega proračuna do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje opredeljujeta Zakon 0 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakon o poravnavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pravic iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja, ki izhajajo iz posebnih predpisov ter 
zagotavljanje zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za obveznosti države iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja ter dopolnjevanj 
blagajne ZPIZ, ki omogoča izplačilo pokojnin in drugih njenih obveznosti. 



6396 - Dodatne obveznosti do ZPIZ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so planirana sredstva, ki se nakazujejo mesečno, in sicer v višini razlike med prilivi iz 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter potrebnimi sredstvi za izplačilo obveznosti pokojninskega 
zavoda. 

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

Znesek temelji na izračunu ZPIZ, in sicer med izvirnimi prihodki ZPIZ in vsemi odhodki ZPIZ. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pravic iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja po 233. in 234. členu Zakona o PIZ ter s tem 
zagotavljanje socialne varnosti upokojencev. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni načrtovanih projektov. 

4760 - Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunske postavke 4760 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ se izplačujejo tekoče zakonske 
obveznosti do ZPIZ, v skladu z Zakonom o poravnavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz 
Pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Sredstva se nakazujejo za izplačilo pokojnin po posebnih predpisih. 
Poleg navedenega zakona predstavlja podlago za to obveznost tudi 232. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

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

Znesek temelji na izračunu ZPIZ, ki upošteva vse upravičence pokojninskega in invalidskega zavarovanja po 
Posebnih predpisih in zakonski normativ za posameznega udeleženca. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje pravic iz naslova pokojninsko-invalidskega zavarovanja po posebnih predpisih ter s tem zagotavljanje §5 
socialne varnosti upokojencev. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni načrtovanih projektov. 

ijOll.601 - Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja  

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje odplačevanje obveznosti iz naslova financiranja državnega dolga, ki je nastal na podlagi 
restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja v Republiki Sloveniji. Obveznosti se odplačujejo v skladu s 
Pogodbami, uredbami oziroma prospekti obveznic. Osnova restrukturiranja je bilo prevzemanje obveznosti bank in 
podjetij ter izdaje in razdeljevanje obveznic v zameno za prevzete terjatve oziroma za lastniške deleže v podjetjih in 
bankah. 

V delu obveznosti, ki so nastale na podlagi restrukturiranja podjetniškega sektoija, podprogram vključuje 
odplačevanje obveznosti od prevzetega dolga Slovenskih železnic doma in v tujini ter prevzetega dolga Slovenskih 
že'ezarn. 

^ delu obveznosti, ki so nastale na podlagi restrukturiranja bančnega sektorja, pa podprogram vključuje 
odplačevanje obveznosti od obveznic Republike Slovenije, izdanih za posebne namene. To so obveznice z oznakami 
°S06, RS 10 in RS 15. Obveznice RS06 so bile izdane zaradi izplačanih deviznih vlog. Obveznice RS 10 so delno 
^menjale obveznice RS04, ki so bile izdane zaradi neizplačanih deviznih vlog. Obveznice RS 15 pa so bile izdane z 
"amenom zamenjave obveznic Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic, ki so se uporabljale v procesu sanacije 
ank zaradi slabih terjatev in negativnih tečajnih razlik. Dobili sta jih Nova kredima banka Maribor d.d., in Nova 
jubljanska banka d.d., Republika Slovenija pa je v zameno prevzela lastniške deleže v teh dveh bankah. Pri vseh 

jjavedenih obveznicah gre za devizne vloge bank v Sloveniji iz časa bivše SFRJ, ki so bile deponirane pri Narodni 
anki Jugoslavije. Republika Slovenija je v zameno za izdane in razdeljene obveznice prevzela terjatve bank iz 

"aslova omenjenih vlog do Narodne banke Jugoslavije. 
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V novembru 2002 in januaiju ter marcu 2003 so bile predčasno odplačane in delno zamenjane vse obveznice 
RS 151095 serije G do T na osnovi Uredbe o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serij 
RS151095S, RS151095T, RS151095P, RS151095R (Uradni Ust RS, št. 83/02), Uredbe o predčasni izpolnitvi 
obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serije RS151095G, RS151095H in RS151095L (Uradni list RS, št. 
103/02) in Uredbe o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serije RS 1510951 (Uradni list 
RS, št. 11/03). Tako podprogram iz naslova sanacijskih obveznic RS151095 vsebuje le še obveznosti iz obveznice 
RS15U in obveznosti iz RS44-47, ki so zamenjale obveznice RS15I095 serije G-T. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011601 - Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in 
bančnega sektoija so naslednje: 
- Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št 20/95), 
- Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in 

hranilnic (Uradim list RS, št 59/95), 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 30/98), 
- Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 68/97), 
- Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja 

(Uradni list RS, št. 111/01), 
- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 440-19/97-1 (N) z dne 31.07.1997, 
- Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99,11/01,33/01,110/02,56/03), 
- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 447-01/2001-4 z dne 18.102002, 
- Uredba o izdaji obveznic Republike Slovenije serije RS 15U (Uradni list RS, št. 65/03). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje dolga, nastalega zaradi procesa prestrukturiranja nekaterih podjetij in 
sanacij bank. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh 
obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, 
uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem 
primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitoijev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje g 
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z 
izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obresti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in 
prospekti vrednostnih papiijev. 

cA 

1630 - Obresti za domače prevzete dolgove 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Obresti za prevzete dolgove se opravljajo izplačila vseh obresti, ki dospejo v letu 
2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev, ki jih je Republika Slovenija 
prevzela na podlagi pravnih podlag podprograma. 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
predlogov so bile vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami ui 
prospekti vrednostnih papiijev. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih 
izplačil vseh obresti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih 
papiijev. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova obresti domačih kreditov, ki so jih v preteklosti najele 
Slovenske železnice, obresti iz naslova obveznic, ki so jih v preteklosti izdale Slovenske železarne in obresti £ 
naslova obveznic RS6, RS 10, RS44-47 in RS15U. 

Dolg Slovenskih železnic je prevzela Republika Slovenija na osnovi Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS. 
št. 92/99, 11/01, 33/01, 110/02, 56/03). Po pogodbi o prevzemu dolga med Republiko Slovenijo in Slovenskim' 
železnicami je v letu 2002 Republika Slovenija prevzela domači dolg Slovenskih železnic v višini 26,87 milijar 
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SIT po stanju na dan 31.8.2002, v letu 2003 dolg v višini 8,25 mrd SIT in v letu 2004 dolg v višini 4,6 mrd SIT. 
Republika Slovenija je z zadolžitvijo po ugodnejši obrestni meri v letu 2003 predčasno odplačala dolg v višini 20,5 
"ird SIT, v letu 2004 pa dolg v višini 6 milijard SIT. Preostali del dolga se bo odplačeval do leta 2009. 

Đolg iz naslova obveznic Slovenskih železarn v višini 127,2 milijonov EUR in dolg iz naslova najetega kredita 
Slovenskih železarn pri LBS v višini 3,9 milijonov EUR, je prevzela Republika Slovenija na osnovi Zakona o 
Prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (Uradni list 
RS. št. 111/01). V letu 2005 se bodo odplačevale le še obveznosti iz naslova obveznice RS33, ki so zamenjale 
obveznice Slovenskih železarn, ki se obrestujejo po fiksni obrestni meri 8 % in dospejo leta 2022. 

Obveznice RSOčTso bile izdane z namenom poravnavanja obveznosti iz naslova deviznih vlog, vloženih na območju 
Republike Slovenije, ki so jih banke deponirale pri Narodni banki Jugoslavije in izplačale vlagateljem do 
31.12.1992. Zakonska podlaga za izdajo teh obveznic je bil Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih 
deviznih vlog (Uradni list RS, št. 20/95), ki določa, da Republika Slovenija prevzame terjatve bank do Narodne 
banke Jugoslavije iz izplačanih deviznih vlog. Skupni znesek izdaje v letu 1997 je bil 44.386.200 tisoč SIT. 
Obveznice RS06 so bile izdane v apoenih po 100.000 SIT nominalne vrednosti. Obresti se obračunavajo po fiksni 
obrestni meri 3 % od revalorizirane vrednosti glavnice. Izplačujejo se dvakrat letno do vključno 15.02.2015, ko 
dospe v izplačilo tudi revalorizirana vrednost glavnice. 

Obveznico RS 10 je Ministrstvo za finance ponudilo vsem imetnikom obveznic Republike Slovenije za prevzete 
obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog RS04 na podlagi Zakona o poravnavanju obveznosti iz 
neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 68/97) in Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 440-19/97-1 (N). Za 
zamenjavo se je odločil del imetnikov, tako daje bila dne 15.10.1997 izdana obveznica RS10 v višini 52.189.610 
tisoč SIT. Obveznice RS 10 so bile izdane v apoenih po 10.000 SIT, obresti se obračunavajo po fiksni obrestni meri 
4,5 % od indeksirane vrednosti nedospele glavnice. Obresti in obrok glavnice se izplačujejo enkrat letno do vključno 
•> 1-05.2007, ko dospe v izplačilo še zadnji obrok glavnice. 

Obveznice RS44-47, izdane v skupni višini 124,090.390 tisoč SIT, so bile zamenjane za obveznice RS151095 serije 
°d G do T na osnovi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 447-01/2001-4 z dne 18.10.2002. Zamenjava je bila 
izvršena dne 08.11.2002 in sicer za 296.493 apoenov RS44, 1.211.249 apoenov RS45, 4.848.850 apoenov RS46 in 

■052.447 apoenov RS47. Obveznice so bile izdane v apoenih po 10.000 SIT. Desetletna nominalna obveznica RS44 
z dospelostjo leta 2012 se obrestuje po fiksni obrestni meri 6,65 %, triletna nominalna obveznica RS45 z dospelostjo 
eta 2005 pa po fiksni obrestni meri 8,20 %. Petletna indeksirana obveznica RS46 z dospelostjo leta 2007 se 
orestuje od valorizirane nominalne vrednosti obveznice po fiksni obrestni meri 3 %, desetletna indeksirana 
veznica RS47 z dospelostjo leta 2012 pa se obrestuje po fiksni obrestni meri 3,25 % prav tako od valorizirane 

dednosti obveznice. 

P^e 15.07.2003 je bilo na osnovi Uredbe o izdaji obveznic Republike Slovenije serije RS 15U (Uradni list RS, št. 
'03) izdanih 18.148 apoenov obveznice RS15U kot tistih obveznic serije RS15F, rezerviranih za odkup 

Potencialnih izgub Nove KBM d.d. Maribor, ki do dospetja RS15F dne 15.07.2003 niso bile izročene NKBM. 
^edemletna obveznica RS15U z dospelostjo leta 2010 in apoenom 100.000 SIT se obrestuje po fiksni obrestni meri 

>5 % od revalorizirane glavnice v skladu z Zakonom o zamenjavi obveznic RS za obveznice Agencije RS za 
Racijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95, 30/98). 

]/-->- 
1" Obresti za tuje prevzete dolgove 

'"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

y okviru proračunske postavke Obresti za tuje prevzete dolgove se opravljajo izplačila vseh obresti, ki dospejo v 
2005 v skladu s kreditnimi pogodbami. 

°diš(a in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Računi predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
loga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 

_ logov so bile vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na tujih 
'"ančnih trgih. 

c'lji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

j^tni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in 
,*** vrednostnih papirjev. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih 

P acil vseh obresti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami. 
<• °t"ev projektov v okviru proračunske postavke 

okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova obresti nekaterih tujih kreditov, ki so jih v preteklosti najele 
0venske železnice pri Evropski investicijski banki, Evropski banki za obnovo in razvoj in KFW. Tuji dolg 

Le'nl 

D c. 00 

*8. 
It)*j2005 621 poročevalec, št. 31/11 



Slovenskih železnic, ki gaje na osnovi Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/01, 33/01, 
110/02, 56/03) prevzela Republika Slovenija, znaša 21,79 milijard po stanju na dan 31.12.2004. Obveznosti pri 
Evropski investicijski banki bodo dokončno poravnane do leta 2014, obveznosti pri Evropski banki za obnovo in 
razvoj v letu 2008 in obveznosti pri KFW v letu 2009. 

22011602 - Obveznosti iz naslova sukcesije   

Opis podprograma 

Obveznosti iz naslova sukcesije SFRJ so razdeljene na dva sklopa in sicer na obveznosti do Londonskega kluba in 
obveznosti do Mednarodnega monetarnega sklada. 

Konec leta 1991 je srednjeročni in dolgoročni zunanji dolg nekdanje SFRJ znašal 15 milijard USD, od tega alocirani 
del dolga 12 milijard USD, nealocirani del dolga pa 3 milijarde USD. Da bi lahko Republika Slovenija kot nova 
država dostopala do mednarodnih finančnih trgov, je morala urediti odnose z upniki iz tujine in sicer s članicami 
Pariškega kluba in članicami Londonskega kluba. Izhodišča za ureditev teh odnosov določa Ustavni zakon za 
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije iz leta 1991. V letu 2005 
Republika Slovenija nima več obveznosti iz naslova Pariškega kluba. 

Londonski klub predstavlja skupino tujih komercialnih bank, kije z nekdanjo SFRJ sklenila več sporazumov, od 
katerih je najpomembnejši Novi finančni sporazum (New Financing Agreement) iz leta 1988, ki je urejal 
reprogramiranje obveznosti tedanjih jugoslovanskih poslovnih bank in nekdanje Narodne banke Jugoslavije. Na 
pogajanjih z Londonskim klubom je Republika Slovenija dosegla prevzem 18 % celotnega dolga in s tem izpustitev 
iz solidarnostne klavzule z ostalimi dolžniki iz tega sporazuma. Tako prevzeti dolg je Republika Slovenija takoj 
zamenjala za novega in zanj v letu 1996 izdala obveznice, ki bodo dokončno izplačane leta 2006. 

Sukcesijska obveznost je tudi obveznost do Mednarodnega denarnega sklada iz naslova dodeljenih posebnih pravic 
črpanja, ki so se do leta 2000 poravnavale iz dobička Banke Slovenije, od leta 2001 naprej pa se te obveznosti 
plačujejo iz proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011602 - Obveznosti iz naslova sukcesije so naslednje: 
- Zakon o prevzemu dela dolga po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike 

Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Uradni list RS, št. 14/96), 
- Sklep o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v 

Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS, št. 38/93). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje obveznosti iz naslova sukcesije. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih 
ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s pogodbenimi določili 
sukcesijskih obveznosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s pogodbenimi določili 
sukcesijskih obveznosti. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem primeru Republika 
Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje zadolževala pod 
manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo 
predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v leni 2005 v skladu s pogodbenimi določili sukcesijskih 
obveznosti. 

1635 - Obresti - sukcesija SFRJ - Pariški klub in Londonski klub ter IMF 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Obresti - sukcesija SFRJ - Pariški klub in Londonski klub ter IMF se opravljajo 
izplačila vseh obresti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami. 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
predlogov so bile vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na tujih 
finančnih trgih. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in 
prospekti vrednostnih papirjev. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih 
izplačil vseh obresti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih 
papiijev. 

Obrazlo&tev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova obresti, ki bodo v letu 2005 dospele iz naslova obveznosti iz 
NFA obveznic ter obveznost do Mednarodnega denarnega sklada iz naslova dodeljenih posebnih pravic črpanja. 

NFA obveznice so bile izdane v letu 1996 na osnovi Zakona ,o prevzemu dela dolga po Novem finančnem 
sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Uradni list RS, št. 
14/96). Z izdajo obveznic v višini 812 milijonov USD (v dveh serijah skupaj 646,2 milijona USD in 255,5 milijona 
DEM) je Slovenija uresničila dogovor z Londonskim klubom komercialnih upnikov nekdanje SFRJ, s čimer je bila 
dosežena izpustitev vseh slovenskih dolžnikov iz še vedno veljavne mednarodne pogodbe NFA, ki vključuje 
solidarnostno klavzulo. Stanje obveznosti iz naslova prevzema dolga do Londonskega kluba se je do 31.12.2004 že 
zmanjšalo na 20,2 milijona USD in 10,9 milijona EUR in sicer zaradi predčasnega odplačila dela obveznic, 
financiranega s sredstvi na fiduciamem računu v višini 125 milijonov USD njihove nominalne vrednosti, 
Predčasnega odplačila serije 1 v letu 1998 v višini 329,4 milijonov USD in 124,9 milijonov DEM in rednega 
odplačevanja vseh obrokov glavnic. Obveznice se obrestujejo po variabilni obrestni meri libor + 0,4 % in dospejo 
leta 2006. 

Obveznosti do Mednarodnega denarnega sklada so se v skladu s Sklepom o načinu vodenja poslov in poravnavanja 
obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS, št. 38/93) 
do leta 2000 poravnavale iz dobička Banke Slovenije po potrditvi vsakoletnega zaključnega računa. V skladu s 
spremembo sklepa in pogodbo o načinu poravnavanja obveznosti iz naslova dodeljenih posebnih pravic črpanja pa 
se bodo obveznosti poravnavale iz proračuna na račun Banke Slovenije. 

22011603 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

Pb podprograma 

Podprogram zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem kreditov in 
izdajanjem obveznic oziroma zakladnih menic v preteklih letih zaradi financiranja preteklih proračunov Republike £5 
Slovenije. Podprogram zajema tudi obveznosti, ki so nastale zaradi najemanja kreditov za potrebe financiranja 
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil in obveznosti, ki bodo nastajale zaradi novega domačega zadolževanja 
v letu 2005. « 

^"konske in druge pravne podlage 

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011603 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje so naslednje: 

Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije 
v letih 1994-2007 (Uradni list RS, št. 13/94,42/00 in 97/01), 
Zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Uradni list RS, št. 18/95), 

■ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000) (Uradni list RS, št. 9/2000), 
Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01), 
Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02 in 63/03), 
Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03), 
Zakon o določitvi nalog, kijih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Uradni list SRS, št. 42/89). 

"poročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Republike Slovenije, financiranje likvidnosti 
Pr°računa Republike Slovenije, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave nacionalnega programa izgradnje 
avtocest in temeljnih razvojnih programov obrambnih sil. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z 
'zpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in 
Pr°spekti vrednostnih papirjev. 

' 'ZVedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, 
Uredbarni in prospekti vrednostnih papirjev. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem 
Primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje 
^olževala pod manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z 
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izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami 
in prospekti vrednostnih papiijev. 

4145 - Obresti - domači krediti - TRP 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Obresti - domači krediti - TRP se opravljajo izplačila vseh obresti, ki dospejo v letu 
2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, ki jih je Republika Slovenija sklenila na podlagi Zakona o zagotavljanju 
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994 - 2007. 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
predlogov so bile vzete predpostavke o gibanju inflacije v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na domačih finančnih 
trgih. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami. Za leto 2005 se 
uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obresti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s 
kreditnimi pogodbami. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova obresti za domače kredite, najete na osnovi Zakona o 
zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil v letih 1994 - 2007 (Uradni list 
RS, št. 13/94, 42/00 in 97/01) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 
110/02). 

V letu 2002 so bili za izvedbo TRP programa najeti krediti v višini 6.300.000 tisoč SIT po variabilni obrestni meri 
TOM + 2,5 % z dospelostjo glavnice v enem obroku v letu 2005. 

V letu 2004 so bili za izvedbo TRP programa najeti krediti v višini 16.600.000 tisoč SIT in sicer 5.100.000 tisoč 
po fiksni obrestni meri 4,8 % z dospelostjo glavnice v enem obroku v letu 2008, 6.500.000 tisoč po fiksni obrestni 
meri 4,75 % z dospelostjo v letu 2008, ki bodo predčasno odplačani v letu 2005 ter 5.000.000 tisoč po fiksni 
obrestni meri 4,25 % z dospelostjo v letu 2009. 

V letu 2004 so bili za predčasno odplačilo TRP posojil najeti krediti v skupni višini 36.150.000 tisoč SIT in sicer 
6.500.000 tisoč SIT po ugodnejši fiksni obrestni meri 4,9 % z dospelostjo v letu 2006 in bodo predčasno odplačani v 
letu 2005, 16.650.000 tisoč SIT po ugodnejši fiksni obrestni meri 4,9 % z dospelostjo v letu 2006, ter 13.000.000 
tisoč po fiksni obresti meri 4,7 % z dospelostjo leta 2007. 

1624 - Obresti za domače zadolževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Obresti za domače zadolževanje se opravljajo izplačila vseh obresti, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev. 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
predlogov so bile vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na 
domačih finančnih trgih. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in 
prospekti vrednostnih papirjev. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenin 
izplačil vseh obresti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostni 
papiijev. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova obresti, ki'naj bi bile v letu 2005 izplačane iz naslova dospelih 
in nezastaranih obveznic, obresti iz naslova obveznic izdanih v letih 2000, 2001, 2002, 2003 in 2004, vnaprej 
plačane obresti iz naslova novega zadolževanja v letu 2005, obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil najetih v 
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Preteklih letih, katerih obveznosti dospejo v letu 2005 in obveznosti iz naslova financiranja kreditov za avtoceste, ki 
so bili najeti pred letom 1992 ter obveznosti iz naslova kratkoročnega zadolževanja. 

fri dospelih in nezastaranih obveznostih gre za izplačilo tistih obresti od obveznic, ki jih Republika Slovenija ni 
■zplačala na dan dospelosti, ker nekateri imetniki obveznic niso zagotovili vseh potrebnih podatkov za izplačilo 
°bresti, zastaralni rok dobe treh let od dneva dospelosti za plačilo teh obresti pa še ni potekel. 

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2000 je na podlagi Zakona o 
Javnih financah (Uradni list RS, št 79/99) in Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 
(ZIPRS2000) (Uradni list RS, št. 9/2000) Republika Slovenija v letu 2000 izdala triletne, petletne in desetletne 

k6211'06' V a<^u s programom financiranja državnega proračuna za leto 2000. V letu 2005 je potrebno izplačati °westi iz naslova obveznice RS 17 z dospelostjo glavnice v letu 2005 in obresti iz naslova obveznice RS 18 z 
ospeiostjo glavnice v letu 2010. Obveznice RS17 so bile izdane v apoenih po 10.000 SIT v skupni višini 9.000.000 

tlSoč SIT, obveznice RS 18 pa v apoenih po 100 EUR v višini 50.000.000 EUR. Obveznica RS 17 se obrestuje po 
Variabilni obrestni meri TOM + 4,7 %, obveznica RS 18 pa po obrestni meri 6 %. 

paradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2001 je na podlagi Zakona o 
Javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) Republika Slovenija v letu 2001 izdajala triletne, petletne in desetletne 
obveznice. V letu 2001 so tako bile izdane obveznice z oznakami RS22, RS23, RS24, RS25, RS26 in RS27. Triletna 
5 veznica RS24 s končno dospelostjo v letu 2004 je bila izdana v višini 11.000.000 tisoč SIT, petletne obveznice 

2, RS25 in RS27 z dospelostjo glavnice v letu 2006 so bile izdane v skupni višini 33.000.000 tisoč SIT. 
esetletni obveznice RS23 in RS26 z dospelostjo v letu 2011 pa sta bili izdani v višini 90.000.000 EUR. Obveznice 

q. RS24, RS25 in RS27 so izdane v apoenih po 10.000 SIT, obveznice RS23 in RS26 pa v apoenih po 100 EUR. 
Tn\eSt' °C' °bveznic RS22, RS24, RS25 in RS27 se obračunavajo na konformni način po variabilni obrestni meri 
oh ^ 0/° @^24), oziroma TOM + 4,7 % (RS22, RS25 in RS27). Obresti od desetletnih obveznic pa se računavajo na linearni način po fiksni obrestni meri 6 % (RS23) oziroma 5,375 % (RS26) letno. 

»raai zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2002 je na podlagi Zakona o 
avnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) Republika Slovenija v letu 2002 izdajala triletne, petletne, desetletne in 
enajstletne obveznice. Tako so bile v letu 2002 izdane obveznice z oznakami RS28, RS29, RS31, RS32, RS34, 

RS36, RS37, RS38, RS40, RS41, RS42, RS43 in RS48. Triletne obveznice RS28, RS36 in RS42 z 
ospeiostjo v letu 2005 so bile izdane v skupni višini 34.500.000 tisoč SIT. Petletne obveznice RS31, RS34, RS35, 
, • RS40, RS41, RS43 z dospelostjo v letu 2007 so bile izdane v skupni višini 93.457.680 tisoč SIT. Desetletne 

j Vezniee RS29, RS32, RS48 so bile izdane v skupni višini 138.856.500 EUR. Petnajstletna obveznica RS38 z 
ospeiostjo v letu 2017 je bila izdana v višini 100.000.000 EUR. Obveznice RS28, RS31, RS34, RS35, RS36, RS37, 

Do i a' RS42 in RS43 so izdane v apoenih po 10.000 SIT, obveznice RS29, RS32, RS38 in RS48 pa v apoenih 00 EUR. Obresti od obveznic RS28, RS34, RS35, RS37, RS40 in RS41 se obračunavajo po variabilni obrestni 

Tom" S'Cer RS43 P° T0M+3 %> RS4° i* RS4I po TOM + 3,9 %, RS37 po TOM + 4 %, RS28, RS34 in RS35 po 
ob ^ 0/o 'n ^' P° TOM + 4,7 %. Obresti od triletnih obveznic RS36 in RS42 se obračunavajo po fiksni 
0,restni meri 9 %. Obresti od desetletnih obveznic RS29 in RS32 se obračunavajo po fiksni obrestni meri 5,375 %. 
ob reSt'. 0<* desetletne obveznice RS48 se obračunavajo po fiksni obrestni meri 4,75 %. Obresti od petnajstletne veznice RS38 pa se obračunavajo po fiksni obrestni meri 5,625 %. 

javivv! zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2003 je na podlagi zakona o 

Petn' ^lnanca^ (Uradni list RS, št. 79/99) Republika Slovenija v letu 2003 izdajala petletne, desetletne in 
Peti ^St'etne °bvezn'ce- v letu 2004 so tako bile izdane obveznice z oznakami RS50, RS51, RS52, RS53 in RS54. 
'O o?6 °'5vezn'ce RS52 z dospelostjo v letu 2008 so bile izdane v skupni višini 40.000.000 tisoč SIT v apoenih po '00 SIT in se obrestujejo po fiksni obrestni meri 6,25 %. Desetletne obveznice RS50 so bile izdane v skupni 

R55d 6I'281'800 EUR v apoenih po 100,00 EUR in fiksno obrestno mero 4,50 %. Desetletne obveznice RS51 in 
7 0

so bile izdane v skupni višini 74.470.500 tisoč SIT, v apoenih po 10.000,00 SIT in fiksno obrestno mero 
v'l /o- Obveznice RS50, RS51 in RS54 dospejo v izplačilo v letu 2013. Petnajstletne obveznice RS53 z dospelostjo 
4 7»c »>» so bil® izdane v skupni višini 100.000.000 EUR v apoenih po 100,00 EUR in fiksno obrestno mero 
j>V v /o' V letu 2003 so bile izdane tudi obveznice RS49, ki so zamenjale obveznic RS4E v skladu s sklepom Vlade 

l' **7-01 /2001 -6 z dne 6.12.2002. 

Javji h Za®otov'tve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v leni 2004 je na podlagi zakona o ' 
obv' flnancab (Uradni list RS, št. 79/99) Republika Slovenija v letu 2004 izdajala triletne, petletne in desetletne 
dosoT'06' ^ 'etu 2004 so tako bile izdane obveznice z oznakami RS55, RS56 in RS57. Triletne obveznice RS55 z 
°bre °-S^° V 'etu ^007 so bile izdane v skupni višini 40.000.000 tisoč SIT v apoenih po 10.000,00 SIT in se 
vi2inS"tUJe^° ^'csn' obrestni meri 5 %. Petletne obveznice RS56 z dospelostjo v letu 2009 so bile izdane v skupni 
bile ' H

50 °00-000 tisoč SIT v apoenih po 10.000,00 SIT. Desetletne obveznice RS57 z dospelostjo v letu 2014 so 
obrač* 306 V s'cuPn' višini 90.000.000 tisoč SIT v apoenih po 10.000,00 SIT. Obresti od obveznic RS56 in RS57 se unavajo po fiksni obrestni meri 4,875 %. 

vključte®3 S0 v teJ Postavk' zajete predvidene vnaprej plačane obresti iz naslova zadolževanja v letu 2005, ki uJe domače zadolževanje za odplačilo glavnic v letu 2005 in predvideni proračunski deficit v letu 2005. 

z> a. tA 
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Zakonska osnova za planiranje teh obveznosti je Zakon o javnih financah (Uradni list RS, ŠL 79/99, 124/00, 79/01 in 
30/02) in Zakoni o izvrševanju proračuna za leta 2001,2002,2003 in 2004. 

V znesku obresti za domače zadolževanje so planirane tudi obresti od najetih kreditov pri domačih pogodbenih 
upnikih za naslednje namene: 

Po Zakonu o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Uradni list RS, št 18/95), ki 
je bil osnova za sklenitev Pogodbe o načinu in roku povračila dolga ter povračilu plačanih provizij Splošni banki 
Koper, ima Republika Slovenija obveznost do Splošne banke Koper v višini 4.513.800 USD. Obveznost bo 
odplačana v letu 2006. 

Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2000, so bili na osnovi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99) pri slovenskih bankah črpani krediti v višini 5.000.000 tisoč SIT po variabilni obrestni meri TOM + 
4,5 %, ki bodo odplačani v letu 2005. Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2001 je bil na osnovi 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) Novi ljubljanski banki d.d. črpan kredit v višini 2.000.000 tisoč 
SIT po variabilni obrestni meri TOM + 4,7 %, ki bo odplačan do leta 2006. Za potrebe financiranja državnega 
proračuna v letu 2002 so bili na osnovi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) pri 
slovenskih bankah črpani krediti v višini 59.000 tisoč EUR, in sicer v višini 10.500 tisoč EUR po variabilni obrestni 
meri euribor + 0,225 % z dospelostjo v letu 2005 in preostali del kreditov po variabilni obrestni meri euribor + 
0,275 % z dospelostjo v letu 2007. 

Na postavki obresti za domače zadolževanje so planirane tudi obresti po kreditnih pogodbah z Novo Ljubljansko 
banko d.d. za izgradnjo avtocestnega omrežja. Obveznost do Nove Ljubljanske banke iz naslova deviznega kredita 
za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu t Novim finančnim sporazumom (NFS) za del, ki se nanaša na 
obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE) v znesku 2.849.375 USD temelji 
na Zakonu o določitvi nalog, kijih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Uradni list SRS, št. 42/89). Kredit bo 
odplačan v letu 2008. Obveznost do Nove Ljubljanske banke po kreditu 1/88 - Citicorp za del, ki se nanaša na 
obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE) v znesku 497.837 USD temelji na 
Ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SRS (Uradni list SRS, št. 32/89). Kredit bo odplačan v 
letu 2008. 

Obveznosti na postavki obresti za domače zadolževanje vključujejo tudi obresti kratkoročnega zadolževanja. 
Ministrstvo za finance se kratkoročno zadolžuje za delno pokrivanje tekočega deficita in uravnavanje tekoče 
likvidnosti proračuna. 

Ministrstvo za finance za leto 2005 načrtuje nadaljevanje izdaj tri, šest in dvanajstmesečnih zakladnih menic. 
Strategija zadolževanja z zakladnimi menicami predvideva mesečno izdajanje trimesečnih zakladnih menic ter 
izdajanje šest in dvanajstmesečnih zakladnih menic vsak drugi mesec. Poleg tega se bo Ministrstvo za finance, v 
primeru neusklajenega gibanja prihodkov in odhodkov RS, likvidnostno zadolževalo (napoved denarnega toka kaže, 
da se bo po odplačilu evro obveznice močno povečala potreba po črpanju likvidnostnih posojil) v sistemu enotnega 
zakladniškega računa države. 

22011604 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačevanje obveznosti iz naslova tujega zadolževanja z najemanjem kreditov in izdajo 
obveznic zaradi financiranja preteklih proračunov Republike Slovenije in zaradi potreb financiranja nacionalnega 
programa izgradnje avtocest Republika Slovenija s tujimi krediti najeti pred letom 1992. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011604 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
tuje zadolževanje so naslednje: 
- Zakon o najetju posojila pri IBRD za prestrukturiranje podjetniškega sektorja EFSAL (Uradni list RS, št. 46/93), 
- Zakon o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za Qbnovo in razvoj za projekt prenove 

obstoječih magistralnih cest (Uradni list RS, št. 32/94), 
- Zakon o najetju posojila pri IBRD za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (Uradni list RS, št. 

8/96), 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98,91/98), 
- Zakon o najetju posojila pri IBRD za Slovenski ekološki projekt - GIS (Uradni list RS, št. 31/96), 
- Zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (Uradni list RS, št. 52/98), 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 
- Zakon o najetju posojila pri IBRD za posodobitev evidentiranja nepremičnin (Uradni list RS, št. 89/99), 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000) (Uradni list RS, št. 9/2000), 
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- Zakon o najetju posojila pri IBRD za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v RS (Uradni list 
RS, ŠL 31/2000), 

- Zakon o najemu kredita pri EEB v znesku 20 milijonov evrov za financiranje ekološke sanacije Rudnika urana 
Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 58/02), 

- Zakon o določitvi nalog, kijih od 1.1.1990 opravljajo organi SIS (Uradni list SRS, št. 42/89). 

dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Republike Slovenije in servisiranje dolga, nastalega zaradi 
izpeljave nacionalnega programa izgradnje avtocest. Zaradi izvedbe teh programov se je država v preteklosti 
zadolževala z najemanjem kreditov in izdajanjem vrednostnih papiijev. Obveznosti iz tega naslova so vključene v 
navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil 
vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, 
uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem 
primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitoijev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje 
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z 
jzpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami 
® prospekti vrednostnih papiijev. 

1627 - Obresti za tuje zadolževanje 
CJbr"zJoiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

v okviru proračunske postavke Obresti za tuje zadolževanje se opravljajo izplačila vseh obresti, ki dospejo v letu 
2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 5 
Predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
predlogov so bile vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na 
tojih finančnih trgih. 

^et"i c'ljl na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in 
Prospekti vrednostnih papiijev. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih 
plačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih 
Papiijev. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova obresti dolgoročnih obveznic izdanih v tujini v preteklih letih 
^ potrebe financiranja državnega proračuna in obresti \z naslova posojil najetih pri tujih upnikih za različne 
Projekte. 

paradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna je Republika Slovenija v preteklih 
et'h izdala naslednje obveznice: 

Prva Evroobveznica v EUR je bila izdana v letu 1998 v višini 500 milijonov EUR na podlagi Zakona o izvrševanju 
Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97). Izdaja obveznic je bila namenjena 
Predčasnemu odplačilu vseh obveznosti iz NFA obveznic serije DEM/1 in USD/1, izdanih 11.06.1996 v skladu z 

akonom o prevzemu dela dolga po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic zaradi 
^menjave tega dolga (Uradni list RS, št. 14/96). Predčasno odplačilo je bilo opravljeno v skladu s programom 
"lanciranja Republike Slovenije za leto 1998. Obresti od teh obveznic se obračunavajo po fiksni obrestni meri 
'^73 % in izplačujejo vsakega 27.05., do vključno 27.05.2005, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic. 

^ letu 1999 je Republika Slovenija na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS. 
j- 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98) za potrebe financiranja proračuna 18.03.1999 izdala četrto Evroobveznico v 

j Pri višini 400 milijonov EUR. Obresti od teh obveznic se obračunavajo po fiksni obrestni meri 4,875 %. 
plačujejo se vsakega 18.03., do vključno 18.03.2009, Ho dospe v plačilo tudi glavnica obveznic. 

^ 'etu 2000 je na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi Zakona o izvrševanju 
Poračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000) (Uradni list RS, št. 9/2000) Republika Slovenija 

•03.2000 izdala jjeto Evroobveznico v višini 400 milijonov EUR, 14.02.2001 pa v višini 100 milijonov EUR, tako 
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da znaša trenutna velikost izdaje 500 milijonov EUR. Obresti od teh obveznic se obračunavajo po fiksni obrestni 
meri 6 %. Izplačujejo se vsakega 24.03., do vključno 24.03.2010, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic. 

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2001 je na podlagi Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št 79/99) Republika Slovenija 11.04.2001 izdala šesto Evroobveznico v višini 450 
milijonov EUR. Obresti od teh obveznic se obračunavajo po fiksni obrestni meri 5,375 %. Izplačujejo se vsakega 
11.04., do vključno 11.04.2011, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic. 

V postavki obresti za tuje zadolževanje so vključene tudi obresti od kreditov, ki jih je Republika Slovenija v 
preteklih letih najela pri mednarodnih finančnih institucijah za naslednje projekte: 

Pri Svetovni banki za obnovo in razvoj je bilo najetih pet posojil. Posojilo v znesku USD 80.000.000 je bilo najeto v 
letu 1993 na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za prestrukturiranje podjetniškega sektoija EFSAL (Uradni 
list RS, št. 46/93), odplačano bo leta 2008. Posojilo v višini DEM 4.600.000 oz. 2.351.943,43 EUR je bilo najeto v 
letu 1996 na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za Slovenski Ekološki projekt - GIS (Uradni list RS, št. 
31/96) in bo odplačano leta 2011. V istem letuje bilo na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za pripravo 
projektov za realizacijo strategije namakanja (Uradni list RS, št. 8/96) najeto tudi posojilo v višini USD 1.000.000, 
ki bo odplačano leta 2005. 

Na podlagi Zakona o najetju posojila pri IBRD za posodobitev evidentiranja nepremičnin (Uradni list RS, št. 89/99) 
je Republika Slovenija v letu 1999 najela posojilo v višini 14.050.000 EUR po fiksni obrestni meri s tri letnim 
moratorijem na odplačilo glavnice, ki bo odplačano v letu 2014. V letu 2000 je bil sprejet tudi Zakon o najetju 
posojila pri IBRD za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v RS (Uradni list RS, št. 31/2000), 
na osnovi katerega je Republika Slovenija najela posojilo v višini 9.000.000,00 EUR s petletnim moratorijem na 
odplačilo glavnice. Posojilo bo odplačano v letu 2014. 

Pri Evropski banki za obnovo in razvoj je bil najet kredit v višini USD 30.000.000 na osnovi Zakona o najetju 
kredita pri EBRD za prenovo magistralnih cest (Uradni list RS, št 32/94), ki bo odplačan v letu 2009. 

Pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj je na podlagi Zakona o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za 
socialni razvoj (Uradni list RS, št. 52/98) Republika Slovenija v letu 1999 najela posojilo v skupnem znesku SIT 
9.203.490.200, ki bo odplačano v letu 2012. 

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna za leto 1998 (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98) je 
Republika Slovenija v novembru 1998 najela dve Schuldschein posojili v zneskih 50 milijonov DEM in 124,p 
milijonov DEM (skupaj 89,2 milijona EUR) po fiksnih obrestnih merah 5,56 % oz. 5,51 %. Glavnici obeh posojil 
zapadeta v enkratnem znesku leta 2006. 

Na osnovi Zakona o najemu kredita pri EEB v znesku 20 milijonov evrov za financiranje ekološke sanacije Rudnika 
urana Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 58/02) je bila v letu 2002 sklenjena kreditna pogodba med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko. Pogodba določa petletni moratorij na odplačilo glavnice. Posojilo b° 
odplačano v letu 2021. Na osnovi Zakona o najemu kredita pri EIB do zneska 34 milijonov evrov za financiranje 
železniških projektov (Uradni list RS, 5t. 101/03) je bila v letu 2003 sklenjena kreditna pogodba med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko. Posojilo bo odplačano v letu 2019. 

Na postavki so planirani tudi odhodki za plačilo obresti po sklenjenih kreditnih pogodbah z mednarodnimi 
finančnimi institucijami pred letom 1992 za izgradnjo avtocestnega omrežja. Gre za kredite najete pri Evropski 
investicijski banki v skupnem znesku 8,9 milijarde SIT po stanju na dan 31. 12. 2004. Zakonska osnova je Zakon o 
določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 opravljajo organi SIS (Uradni list SRS, št. 42/89). 

22011605 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom   

Opis podprograma 

V okviru podprograma se opravljajo izplačila vseh stroškov, ki v letu 2005 nastanejo v skladu s kreditnim' 
pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papitjev na področju kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja- 
Hkrati se v okviru tega podprograma opravljajo tudi vsa izplačila stroškov, ki so povezani z izdajami dolgoročnih m 
kratkoročnih vrednostnih papiijev in kreditov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za izvrševanje podprograma 22011605 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom je Zakon o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 79/01 in 30/02). 

t 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov kreditiranja oziroma omejitev teh stroškov na način, da bi bilo 
upravljanje z dolgom še vedno učinkovito. Pri tem ni bistveno nižanje stroškov za vsako ceno, saj bi to lahK 

povzročilo negativne posledice pri samem zadolževanju. Ker so stroški zelo raznoliki in za posamezen Pose 
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relativno nizki, je pomembno tudi agregiranje stroškov v skupine in obravnavanje vsake skupine posebej. Osnova za 
to je ekonomska klasifikacija. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih 
izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji podprograma je izpolnitev vseh stroškov, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi 
Pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z 
izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami 
>n prospekti vrednostnih papiijev. 

1638 - Stroški kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
v okviru proračunske postavke stroški kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja se opravljajo izplačila vseh 
stroškov, ki v letu 2005 nastanejo v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
Predloga Rebalansa Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
predlogov so bile vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005 ter obstoječi stroškovniki pri 
KDD, borzi in ostalih ustreznih institucijah. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in 
prospekti vrednostnih papiijev. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih 
izplačil vseh stroškov, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih 
Papiijev. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirani odhodki iz naslova stroškov, ki nastajajo pri servisiranju državnega dolga in 
drugih finančnih obveznosti državnega proračuna, in odhodki, ki so povezani z zadolževanjem doma in v tujini v 
letu 2005. 
To so predvsem provizija Banke Slovenije za opravljanje plačilnega prometa, nadomestilo stroškov upnikom ob 
"ajemanju kreditov, stroški od nečrpanih kreditov, stroški vplačilnega prometa korespondenčnih bank, stroški 
konverzije, stroški plačilnih agentov Republike Slovenije za izplačevanje obresti in glavnic obveznic, nadomestila 
stroškov Centralne klirinško depotne družbe za uvrščanje vrednostnih papiijev v centralni register, za vodenje 
J^gistra vrednostnih papiijev in za izpisovanje imetnikov iz registra, pristojbine za uvrstitev vrednostnih papiijev v 
borzno kotacijo in nadomestila za vzdrževanje kotacije, stroški oglaševanja izdaj in drugega obveščanja o 
vrednostnih papiijih v medijih, stroški pravnega zastopanja in svetovanja, stroški oblikovanja in tiskanja prospektov 
obveznic, stroški provižije pooblaščenih vpisnikov pri prodaji zakladnih menic, stroški razvoja novih instrumentov 
kratkoročnega zadolževanja, stroški nadomestila za storitev vezave deviznih sredstev pri BS, stroški svetovalcev pri 
^v°ju novih instrumentov likvidnostnega in kratkoročnega zadolževanja ter upravljanja z likvidnostjo v sistemu 
EZR države (pogodbe). 

3jQ]J_606 - Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene 

Podprograma 

^ okviru podprograma so evidentirane obveznosti Republike Slovenije do imetnikov obveznic za plačilo 
odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja in imetnikom obveznic za 
P ačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. 

"bonske in druge pravne podlage 

travne podlage: 
Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe 
Premoženja (Uradni list RS, št. 49/99), 
Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnin; zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Uradni list RS, 
51. 84/99), 
Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01), 
Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o 
določitvi odškodnine (Uradni list RS, št. 60/01), 
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- Uredba o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter 
izvrševanju odločb o določitvi odškodnine (Uradni list RS, št. 30/02). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje dolga nastalega zaradi financiranja odškodnin za zaplenjeno premoženje 
zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja in odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja. Uspešnost 
zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu 
z uredbami in prospekti vrednostnih papirjev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu z uredbami in prospekti 
vrednostnih papiijev. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh 
obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu z uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. 

1448 - Obresti - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Obresti - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje se 
evidentirajo izplačila, ki jih v imenu Republike Slovenije opravlja Slovenska odškodninska družba na osnovi 
Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe 
premoženja (Uradni list RS, št. 49/99) in Uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni 
zaplembe premoženja (Uradni list RS, št. 84/99). 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Rebalansa Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
predlogov so bile vzete predpostavke o gibanju inflacije v letu 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu z uredbami. Za leto 2005 se bo uspešnost 
zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v letu 2005 skladno z zakonskimi 
določili. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni 
zaplembe premoženja (Uradni list RS, št. 49/99) je Republika Slovenija 01.02.2001 izdala obveznice z oznako 
RS21. Obveznice so bile izdane v apoenih nominalne vrednosti 10.000 SIT. Glavnica obveznic se odplačuje v 
petnajstih letnih obrokih, vsakega 01.03. do vključno 01.03.2015. Obresti od obveznic se obračunavajo po variabilni 
obrestni meri TOM + 1 %. Izplačevale se bodo vsakega 01.03., od vključno 01.03.2002 do vključno 01.03.2015- 

1017 - Obresti RS 39 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Obresti RS39 se evidentirajo izplačila, kijih v imenu Republike Slovenije opravlj3 

Slovenska odškodninska družba na osnovi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja 

(Uradni list RS, št. 18/01) in Uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter 
izvrševanju odločb o določitvi odškodnine (Uradni list RS, št. 60/01) ter Uredbe o dopolnitvi uredbe o izdaj« 
obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine 
(Uradni list RS, št. 30/02). 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Rebalansa Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
predlogov so bile vzete predpostavke o gibanju inflacije v letu 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu z uredbami. Za leto 2005 se bo uspešno«1 

zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu z uredbami- 

poročevalec, št. 31/11 630 18. I*1*! 
209$ 



3 
C 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01) 
je Republika Slovenija 01.01.2002 izdala obveznice v apoenih nominalne vrednosti 10.000 SIT. Na osnovi Uredbe o 
dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju 
odločb o določitvi odškodnine (Uradni list RS, št. 30/02) so bile navedene obveznice dne 11.04.2002 zamenjane za 
nove obveznice z nominalnim zneskom 1.000 SIT za apoen. Glavnica obveznic se bo odplačala v petih enakih letnih 
obrokih in sicer vsakega 15.09. od vključno 15.09.2004 do vključno 15.09.2008. Obresti od obveznic se bodo 
obračunavale po variabilni obrestni meri TOM + 1 %. Izplačevale se bodo vsakega 15.09. do vključno 15.09.2008. 

j3021601 - Rezerva Republike Slovenije  

Opis podprograma 

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za programe pomoči v primerih naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 
" Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03). 
" Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št 45/98, 67/98, 110/99, 

59/01,110/02-ZGO-1, 86/04). 
" Zakon o zagotavljanju sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september- 

november 1998 prizadele RS (Uradni list RS, št. 34/99). 
- Zakon o javnih financah (Uradni Ust RS, šl 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02). 
" Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03). 

Sklepi vlade RS o zagotovitvi sredstev proračunske rezerve. 

dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je, tako kot v obrazložitvi glavnega programa, predvsem intervenirati v 
primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. 

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je doseganje dolgoročnih ciljev na podlagi sprejetega 
Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, letnih operativnih programov in sklepov Vlade RS, vezana na 
Ugotavljanje sredstev iz proračunske rezerve za odpravljanje škode, kot posledica naravnih nesreč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ž 

Letni izvedbeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem, torej intervenirati v primeru naravnih nesreč in 
omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. 

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je realizacija porabe proračunskih sredstev in 
•zpolnitev obveznosti glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Realizacija 
Pa bo vidna v okviru PP 7640-Rezerva Republike Slovenije. 

764» - Rezerva Republike Slovenije 
r"zložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska rezerva se je v sprejetem proračunu za leto 2005 oblikovala v višini 3.952.000 tisoč SIT. Sredstva 
rezerv za poplačilo po sprejetih programih iz preteklih let, ki so še imeli zakonsko osnovo za izplačilo iz sredstev 
Proračunske rezerve (po Zakonu o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v 
obdobju september-november 1998 prizadele Republiko Slovenijo, Zakonu o popotresni obnovi objektov in 
spodbujanju razvoja v Posočju in Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč) in za intervencije ob morebitnih 
e'ošnjih nesrečah v letu 2005 ne bodo zadoščala za vse predvidene obveznosti. 

2 rebalansom proračuna za leto 2005 se zato sredstva rezerv povečujejo za 2.400.000 tisoč SIT, tako da znašajo 
Pravice porabe na postavki 6.352.000 tisoč SIT. 

"dišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Predlogi pravic porabe temeljijo na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ter operativnih programov za 
dPravo posledic škode po naravnih nesrečah. 

c'lJi na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Stavni letni izvedbeni cilj je zagotavljati sredstva za najnujnejšo pomoč ob naravnih nesrečah. 
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23021602 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

Opis podprograma 

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za programe pomoči v primeru popotresne obnove Posočja (posočnina 
in sredstva donacij). Na podlagi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list 
RS, št 45/98, 67/98, 110/99, 59/01, 110/02-ZGO-1, 86/04) je le-ta določil zavezance za poseben prispevek, ki seje 
vplačeval v letu 1998. Sredstva, ki se še natekajo v proračun na osnovi izterjave neplačanega prispevka, se 
izločijo preko postavke 8400 na poseben podračun izvrševanja proračuna RS. V letu 2004 je sprememba in 
dopolnitev Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju dopuščala možnost, da domače 
ali tuje fizične ali pravne osebe namenijo denarne donacije Republiki Sloveniji za popotresno obnovo. Sredstva, ki 
se natekajo na osnovi tega prispevka v proračun, se izločijo preko postavke 9000 na poseben podračun izvrševanja 
proračuna RS (sredstva stalne proračunske rezerve). 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98, 110/99, 

59/01, U 0/02-ZGO-1,86/04). 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02). 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, ŠL 130/03). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je čim hitrejša in kakovostna obnova objektov, zgradb, infrastrukture ter spodbujanje razvoja v 
Posočju. 

Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so: število obnovljenih oz. na novo zgrajenih objektov, 
zgradb ali druge infrastrukture, uspešnost zastavljenih nalog državne tehnične pomoči ipd. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem na temu podprogramu ter so že opredeljeni v okviru glavnega g 
programa 2302. § 

t/5 

9000 - Sredstva rezerv - za popotresno obnovo Posočja 2004 (donacije) p 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98, 110/99, 
59/01, 86/04) dopušča možnost, da domače ali tuje fizične ali pravne osebe namenijo denarne donacije Republiki 
Sloveniji za popotresno obnovo. Sredstva, ki se natekajo na osnovi tega prispevka v proračun, se izločijo preko 
postavke 9000 na poseben podračun izvrševanja proračuna RS (sredstva stalne proračunske rezerve). 

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

Predloge glede višine pravic porabe ni možno vnaprej izračunavati, saj je poraba odvisna od višine natečenih 
sredstev, ki se nato izločajo preko postavke 9000 na poseben podračun izvrševanja proračuna RS. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj na PP je izločiti vsa natečena sredstva v posameznem letu. 

8400 - Sredstva rezerv - za popotresno obnovo Posočja (posočnina) 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98, 110/99, 
59/01, 86/04) je določil zavezance za poseben prispevek, ki seje vplačeval v letu 1998. Sredstva, ki se še natekajo v 
proračun na osnovi izterjave neplačanega prispevka, se izločijo preko postavke 8400 na poseben podračun 
izvrševanja proračuna RS. Sredstva iz posebnega prispevka bodo v letu 2005 veijetno še vedno pritekala v proračun 
in se izločala v višini natečenih sredstev. 

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

Predloge glede višine pravic porabe ni možno vnaprej izračunavati, saj je poraba odvisna od višine natečenih 
sredstev, ki se nato izločajo preko postavke 8400 na poseben podračun izvrševanja proračuna RS. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj na PP je izločiti vsa natečena sredstva v posameznem letu. 
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j3031601 - Splošna proračunska rezervacija 

Opis podprograma 

Sredstva na tem podprogramu so planirana v obsegu, ki naj bi Vladi RS omogočal izvrševanje proračuna RS za leto 
2005 v okviru pristojnosti, ki so določene z Zakonom o izvrševanju proračuna RS. Splošna proračunska rezervacija 
je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v 
proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila 
zagotovljena v zadostnem obsegu. V okviru podprograma so planirana tudi sredstva za realizacijo zakona o sistemu 
plač. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,30/02, 56/02). 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03). 
■ Sklepi vlade RS o zagotovitvi sredstev splošne proračunske rezervacije. 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektoiju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03). 

dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so že opredeljeni v okviru glavnega programa 2303 - Splošna proračunska rezervacija 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vladi RS omogočiti učinkovitejše izvrševanje proračuna v okviru pristojnosti, ki jih določa Zakon o izvrševanju 
proračuna. 

2238 - Sredstva za realizacijo zakona o sistemu plač 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi 50. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektoiju se v okviru splošne proračunske rezervacije 
zagotavljajo pravice porabe za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenih pri neposrednih proračunskih 
uporabnikih. Skladno s spremenjenimi makroekonomskimi gibanji se prvotno načrtovana sredstva za ta namen z 
rebalansom državnega proračuna za leto 2005 znižujejo za 359.474 tisoč SIT. 

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

Izhodišče za izračun predloga o višini pravic porabe na tej postavki je 50. člen Zakona o sistemu plač v javnem 
sektoiju. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotoviti zadostne pravice porabe za izpolnjevanje obveznosti po Zakonu o sistemu plač v javnem 
sektorju. 

7608 - Tekoča proračunska rezerva ' 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoča proračunska rezerva je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS namenjena za financiranje 
nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom 
izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišče je, da se zagotavlja nemoteno izvrševanja državnega proračuna. 

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je razviden v višini zagotovljenih sredstev za 
'fanciranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se 

med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 
■etni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj na nivoju PP je zagotoviti nemoteno izvrševanje državnega proračuna. 
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24011601 - Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije 

Opis podprograma 

Tradicionalna lastna sredstva so prihodek Skupnosti, ki izvira neposredno iz zakonodaje Skupnosti. Ta sredstva 
pobirajo države članice, določen del (25 %) pa obdržijo kot nadomestilo za stroške pobiranja. V okviru 
tradicionalnih lastnih sredstev Republika Slovenija v letu 2005 plačuje v evropski proračun sredstva iz naslova 
carin, sredstva iz naslova posebnih davščin pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil in sredstva iz naslova sladkorne 
dajatve. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- UREDBA SVETA (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom 

o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti. 
- SKLEP SVETA (ES, Euratom) št 597/2000 z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih 

skupnosti. 
- UREDBA KOMISIJE (ES) št. 314/2002z dne 20. februaija 2002o določitvi podrobnih pravil za izvajanje sistema 

kvot v sektoiju sladkoija. 
- UREDBA SVETA (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije. 

1618 - Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tradicionalna lastna sredstva so prihodek Skupnosti, ki izvira neposredno iz zakonodaje Skupnosti. Ta sredstva 
pobirajo države članice, določen del (25 %) pa obdržijo kot nadomestilo za stroške pobiranja. V okviru 
tradicionalnih lastnih sredstev Republika Slovenija v letu 2005 plačuje v evropski proračun sredstva iz naslova 
carin, sredstva iz naslova posebnih davščin pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil in sredstva iz naslova sladkorne ^ 
dajatve. 

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

Izhodišče, na katerem temelji predlog pravic porabe, je proračun Evropske unije za leto 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnjevanje obveznosti do Evropske unije. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni mogoče opredeliti projektov. 

24011602 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost   

Opis podprograma 

Plačila sredstev izvirajo iz uporabe enotne davčne stopnje (0,5 %), veljavne za vse države članice za sredstva iz 
naslova usklajene osnove davka na dodano vrednost. Osnova za sredstva DDV se določi iz obdavčljivega prometa 
blaga in storitev (prodaja blaga in storitev, proizvedenega znotraj države s strani davčnih zavezancev in uvoz blaga)- 
Davčna osnova za odmero davka na dodano vrednost, ki se uporablja za prispevke v proračun, je omejena na max. 
50 % BND države članice. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- UREDBA SVETA (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom o 

sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti. ' 
- SKLEP SVETA (ES, Euratom) št. 597/2000 z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih 

skupnosti. 
- UREDBA SVETA (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih 

sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije. 

1619 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačila sredstev izvirajo iz uporabe enotne davčne stopnje (0,5 %), veljavne za vse države članice za sredstva iz 
naslova usklajene osnove davka na dodano vrednost. Osnova za sredstva DDV se določi iz obdavčljivega prometa 
blaga in storitev (prodaja blaga in storitev, proizvedenega znotraj države s strani davčnih zavezancev in uvoz blaga). 
Davčna osnova za odmero davka na dodano vrednost, ki se uporablja za prispevke v proračun, je omejena na max. 
50 % BND države članice. 

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

Izhodišče, na katerem temelji predlog pravic porabe, je proračun Evropske unije za leto 2005. 
letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnjevanje obveznosti do Evropske unije. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni mogoče opredeliti projektov. 

jj0ll603 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka  

Opis podprograma 

Sredstva na osnovi bruto nacionalnega dohodka se uporabljajo kot prihodek Skupnosti za pokrivanje izdatkov takrat, 
ko so izčrpani vsi ostali viri financiranja. Izračuna se tako, da se pomnoži enotno stopnjo in vsoto BND vseh držav 
članic. Delež tega vira iz leta v leto narašča na račun padajočega deleža tradicionalnih lastnih sredstev in sredstev iz = 
DDV vira, 2 

ikonske in druge pravne podlage 
UREDBA SVETA (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom o 
sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti. 
SKLEP SVETA (ES, Euratom) št. 597/2000 z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih 
skupnosti. 
DIREKTIVA SVETA (EGS, Euratom) št. 130/89 z dne 13. februaija 1989 o usklajevanju načinov za 
obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah. 
UREDBA SVETA (ES, Euratom) št. 1287/2003 z dne 15. julija 2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka 
po tržnih cenah. 

°lg°ročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

dolgoročni cilj je izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije. 

^e,"i 'zvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije. 

1620 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka 

brazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na osnovi bruto nacionalnega dohodka se uporabljajo kot prihodek Skupnosti za pokrivanje izdatkov 
takrat, ko so izčrpani vsi ostali viri financiranja. Izračuna se tako, da se pomnoži enotno stopnjo in vsoto BND vseh 
Qr*av članic. Delež tega vira iz leta v leto narašča na račun padajočega deleža tradicionalnih lastnih sredstev in 
sredstev iz DDV vira. 

°di$ča in kazalci (ind/katorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

'^hodišče, na katerem temelji predlog pravic porabe, je proračun Evropske unije za leto 2005. 
c'0l na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnjevanje obveznosti do Evropske unije. 
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Obrazlotitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke ni mogoče opredeliti projektov. 

24011604 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije  

Opis podprograma 

Republika Slovenija mora tako kot vse države članice Evropske unije na podlagi evropske zakonodaje prispevati v 
proračun EU del prispevka, ki bi ga morala sicer plačati Velika Britanija. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- UREDBA SVETA (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom o 

sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti. 
- SKLEP SVETA (ES, Euratom) št. 597/2000 z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih 

skupnosti (ES, Euratom). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije do Evropske unije. 

1621 - Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Velike Britanije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Republika Slovenija mora tako kot vse države članice Evropske unije na podlagi evropske zakonodaje prispevati v 
proračun EU del prispevka, ki bi ga morala sicer plačati Velika Britanija. 

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

Izhodišče, na katerem temelji predlog pravic porabe, je proračun Evropske unije za leto 2005. 
O 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev ^ 

Letni cilj je izpolnjevanje obveznosti do Evropske unije. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske,postavke ni mogoče opredeliti projektov. 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 

03021601 - Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami   - 

Opis podprograma 

Slovenija je, skladno z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj z 
aneksom (Uradni list RS, št. 5/91) in Zakonom o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za 
obnovo in razvoj (Uradni list RS, št. 4/93), prevzela obveznosti, ki izhajajo iz povečanja kapitala banke. 

Z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji je, skladno s pravnim redom EU, Slovenija 
postala tudi članica Evropske investicijske banke. S tem je prevzela obveznost vplačila ustreznega deleža sredstev v 
kapital in rezerve banke, in sicer v skupnem znesku 19,890.750 EUR v kapital banke in 50,267.702,40 EUR v 

rezerve. Obveznost bo v celoti poravnana v letu 2009. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Finančne posledice v podprogramu izvirajo iz naslednjih zakonskih in podzakonskih aktov: 
- Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj z aneksom (Uradni list RS> • 

5/91) ter Zakon o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (Uradni list R • 
št. 4/93). 

- Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko 
dejavnostih EIB v Sloveniji (Uradni list RS, MP, št. 6/99); 

- Zakon o ratifikaciji pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno Republiko Nemčijo, Helens' 
Republiko, Kraljevino Španijo, Francosko Republiko, Irsko, Italijansko Republiko, Velikim Vojvodstvom 
Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko Republiko, Republiko Fins o, 
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Kraljevino Švedsko, Združenim Kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske 
unije) in Češko Republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, 
Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko 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 s 
sklepno listino (Uradni list RS, MP št. 3/04). 

^OIgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Utrditev položaja Republike Slovenije v mednarodnih finančnih inštitucijah in dostop vsem slovenskim subjektom 
do ugodnih virov pri teh inštitucijah in na mednarodnih finančnih trgih, možnost udeležbe slovenskih subjektov na 
■izpisih za izvedbo projektov, ki se financirajo s sredstvi teh inštitucij ter enakopravno sooblikovanje politik in 
Procesa dodeljevanja sredstev.' Izpolnitev celotnih obveznosti iz naslova vplačanega kapitala, je eden izmed 
osnovnih pogojev za uveljavitev pravic in obveznosti Slovenije v teh inštitucijah in osnova za uresničevanje 
glasovalnih in drugih pravic. 

^eini kvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

2 vplačili obroka kapitala v Evropsko banko za obnovo in razvoj ter obroka kapitala in rezerv v Evropsko 
■nvesticijsko banko bo Slovenija izpolnila svoje obveznosti ter s tem ohranila možnost, da sodeluje pri oblikovanju 
Politik bank ter pri pripravi in nadzoru projektov, ki jih le-te izvajajo. Pri tem je še posebej pomembno, da ima 
Slovenija možnost sodelovanja pri projektih, kijih banki izvajata na področju Jugovzhodne Evrope, katere stabilnost 
Je skladno z deklaracijo o zunanji politiki RS v strateškem interesu države kot tudi njenega gospodarstva. S 
j-lanstvom v EIB so subjektom iz Slovenije zagotovljeni tudi ugodnejši pogoji ter nižji stroški pri najemanju novih 
kreditov. 
7 ~ namenom, da se vplačilo kapitala in rezerv EIB razporedi na daljše časovno obdobje, je bil med desetimi novimi 
Danicami Evropske unije in EIB dosežen dogovor, da se sredstva kapitala in rezerv vplačuje v osmih enakih obrokih 
v letih 2004 do 2009. 

^87 - Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov g 
Ql * V? r"zloZitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S članstvom in vpisom kapitala v mednarodnih finančnih institucijah se je RS zavezala tudi za ustrezna vplačila v g 
njihov redni kapital in rezerve. Vplačila kapitala in rezerv v te institucije pa poleg izpolnjevanja obveznosti w 

0veniji omogočajo tudi uresničevanje njenih pravic in interesov, preko enakopravnega sooblikovanja politik in 
s°°dločanja o vseh drugih pomembnih zadevah, državi in njenim subjektom pa tudi pridobitev ugodnih kreditnih 
Sredstev in sodelovanje na razpisih za projekte, ki se financirajo iz sredstev teh institucij. V letu 2005 bo iz navedene 
Proračunske postavke plačan ustrezen delež v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in 

Ropsko investicijsko banko (EIB) v skupnem znesku 3,076.343,73 EUR. 

^'ovenija ima v EBRD 4.196 delnic, vendar del delnic, ki izhaja iz prvega povečanja kapitala, še ni v celoti vplačan. 
er je Slovenija sklenila svoje obveznosti d<) vplačanega kapitala poravnati obročno, bodo vsa plačila iz tega 

nas'0va realizirana do konca leta 2009. 

^Ministrstvo za finance preko svojega predstavnika v Evropski banki za obnovo in razvoj vpliva na usmeritve 

R vanja Banke in spremlja izvajanje projektov v njenih članicah. Poleg tega minister za finance kot guverner za ePubliko Slovenijo sodeluje na letnih zasedanjih banke. 

^ Članstvom v EU in v EIB je Slovenija v EIB vpisala 397.815.000,00 EUR kapitala, od katerega mora vplačati 
-890.750 EUR, in se zavezala prispevati 50.267.702,40 EUR v rezerve, ki jih mora vplačati v celoti. Tudi v 

. rimeru te banke seje Slovenija odločila, da svoje obveznosti do vplačanega kapitala in rezerv poravna v osmih 
'h obrokih, zato bodo vsa plačila iz tega naslova realizirana do konca leta 2009. 

i a kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

^rayn° osnovo za vplačilo kapitala v EBRD predstavlja Zakon o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske 
29 6 za obnovo in razvoj (Uradni list RS, št. 4/93); sklep Vlade RS št. 430-03/93-3/22-8, sprejet na 151. seji dne 

• 6. 1995 ter Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital EBRD 
** list RS, št. 87/97). Obrok, ki ga mora Slovenija v letu 2005 poravnati iz naslova vplačanega kapitala na 

a§i vpisa delnic iz 1. povečanja kapitala znaša 590.000 EUR. 

BeT"° Poc"a8° 23 vplačilo kapitala in rezerv v EIB predstavlja Zakon o ratifikaciji pogodbe med Kraljevino 
Re Paljevino Dansko, Zvezno Republiko Nemčijo, Helensko Republiko, Kraljevino Španijo, Francosko 
AvPu»liko, Irsko, Italijansko Republiko, Velikim Vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko 
jn ""K Portugalsko Republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim Kraljestvom Velike Britanije 

everne Irske (državami Članicami Evropske unije) in Češko Republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, 
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Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko 
Slovenijo in Slovaško Republiko 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 s sklepno listino (Uradni list RS, MP št. 3/04), s katerim je Slovenija z dnem 
polnopravnega članstva v Evropski uniji, skladno s pravnim redom EU, postala tudi članica Evropske investicijske 
banke. 

Slovenija bo v letu 2005 poravnala 2. obrok iz naslova vplačanega kapitala in rezerv, znaša skupaj 8,769.806,55 
EUR, od tega za kapital v višini 2,486.343,75 EUR in za rezerve v višini 6,283.462,80 EUR. Plačilo bo izvršeno do 
konca septembra. 

SkJadno z doseženim dogovorom med EIB in desetimi novimi članicami Evropske unije Slovenija vplačuje sredstva 
kapitala in rezerv v obdobju 2004 - 2009. Tako bo Slovenija v septembru 2005 vplačala drugi obrok. Obveznost bo 
v celoti poravnana v letu 2009. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je pravočasno plačilo celotne letne obveznosti iz naslova vplačanega kapitala do mednarodnih finančnih 
institucij. S pravočasno izvedbo vplačil deleža kapitala v EBRD ter kapitala in rezerv v EIB, bo Slovenija izpolnila 
obveznost, povezano z deležem kapitalske naložbe, ki znaša v primeru EBRD 0,21 % celotnega kapitala in v 

primeru EIB 0,24 % celotnega kapitala banke. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Z vplačilom drugega obroka kapitala in rezerv v EIB in obroka iz 1. povečanja kapitala EBRD bo Slovenija 
izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz članstva v teh institucijah, kiji poleg drugih možnosti (sodelovanja pri pripravi in 
nadzoru projektov ter pri oblikovanju politike banke), zagotavlja tudi ugodnejše pogoje ter nižje stroške pn 

najemanju novih kreditov. 

Plačila v mednarodne finančne institucije bodo izvršena skladno s sprejetimi Resolucijami oziroma dogovori, ki so 
jih dosegle države članice. 

09051601 - Odškodnine po sodnih sklepih   _____ 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so planirana sredstva za plačilo vojne odškodnine in odškodnine po zakonu o popravi krivic. 
Sredstva za ta izplačila so namenska, in sicer 8,5 % kupnine v skladu s 7. členom Zakona o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Sredstva odškodnin izplačuje Slovenska odškodninska družba (SOD) v skladu z dinamiko nakazil, ki jo izvaja 
Ministrstvo za finance. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij- 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nakazilo kupnin Slovenski odškodninski družbi za izplačilo odškodnin pa Zakonu o popravi krivic. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nakazilo kupnin Slovenski odškodninski družbi za izplačilo odškodnin pa Zakonu o popravi krivic. 

7246 - Sredstva za poplačilo vojne odškodnine in odškodnine po zakonu o popravi krivic 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so bila izplačana sredstva za plačilo vojne odškodnine in odškodnine po zakonu o popravi knvic- 
Sredstva za ta izplačila so namenska, in sicer 8,5 % kupnine v skladu s 7. členom Zakona o uporabi sreds 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Sredstva odškodnin je izplačevala Slovenska odškodninska družba (SOD) v skladu z dinamiko nakazil, ki jo izvaJa 

Ministrstvo za finance. 
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ii02l601 - Jamstva 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačevanja obresti in glavnic jamstev Republike Slovenije, ki se že unovčujejo in se nanašajo 
na podjetja, ki se trenutno nahajajo v postopkih prisilne poravnave in stečaja ter potencialne unovčitve nekaterih 
jamstev Republike Slovenije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 14021601 - Urejanje na področju fiskalne politike so sledeče: 
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov 
(Uradni list RS, št. 69/94). 
Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter 
Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95). 
Zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/95 in 18/96). 

^"Igoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je izpolnitev predvidenih izplačil vseh obresti in glavnic, ki bodo dospele iz naslova 
jamstev, ki se unovčujejo oziroma iz naslova potencialnih unovčitev jamstev. 

^etn' 'ZVedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedbeni cilj podprograma v letu 2005 je izpolnitev predvidenih izplačil vseh obresti in glavnic, ki dospejo v letu 
"05 iz naslova jamstev, ki se unovčujejo oziroma iz naslova potencialnih unovčitev jamstev. 

- Jamstva Republike Slovenije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke jamstva so zajeta odplačevanja obresti in glavnic jamstev Republike Slovenije, ki se 
e Unovčujejo in se nanašajo na podjetja, ki se trenutno nahajajo v postopkih prisilne poravnave in stečaja ter 

Potencialne unovčitve nekaterih jamstev Republike Slovenije. 

Modiiča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
Predloga Proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu predlogov so bile 
zete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na domačih in tujih 

"nančnih trgih. 
Letn' ' c'lji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

j2 'et0 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obresti in glavnic, ki 
°spejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. 

razfoiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Znesek unovčitev iz naslova jamstev v letu 2005 predvideva: 
unovčitve jamstev Republike Slovenije, ki so se že unovčevala v letu 2004 in se nanašajo na podjetja, ki se 
trenutno nahajajo v postopkih prisilne poravnave in stečaja (AM BUS, TAM Maribor, Gep Tika, Indip, 

ovoteks Tkanina, Oro-Promess, Pivka, Plutal, Univerzale Domžale in Vega). Jamstva tem podjetjem so dana 
"a Podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja 
olgov (Uradni list RS, št. 69/94), Zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in 

njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95); 
Potencialne unovčitve jamstev Republike Slovenije danih za obveznosti podjetij RJV Vrhnika in LIPA 
Ajdovščina, 
Potencialne unovčitve jamstev Republike Slovenije danih za obveznosti JAŽP. 

a. M 

18. 
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14021602 - Programi povečevanja konkurenčnosti 

2858 - Sredstva za spodbujanje izvoza 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena financiranju sistema spodbujanja izvoza zaradi ugodnih makroekonomskih učinkov in 
ustvaijanja dodatnega povpraševanja po domačih proizvodih in storitvah ter povečanja konkurenčne spodobnosti 
slovenskega gospodarstva. 

C - Račun financiranja 

22011601 - Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja   

Opis podprograma 

Podprogram vsebuje odplačevanje obveznosti iz naslova financiranja državnega dolga, ki je nastal na podlagi 
restrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja v Republiki Sloveniji. Obveznosti se odplačujejo v skladu s 
pogodbami, uredbami oziroma prospekti obveznic. Osnova restrukturiranja je bilo prevzemanje obveznosti bank m 
podjetij ter izdaje in razdeljevanje obveznic v zameno za prevzete terjatve oziroma za lastniške deleže v podjetjih m 
bankah. 

V delu obveznosti, ki so nastale na podlagi restrukturiranja podjetniškega sektorja, podprogram vključuje 
odplačevanje obveznosti od prevzetega dolga Slovenskih železnic doma in v tujini. 

V delu obveznosti, ki so nastale na podlagi restrukturiranja bančnega sektorja, pa podprogram vključuje 
odplačevanje obveznosti od obveznic Republike Slovenije, izdanih za posebne namene. To so obveznice z oznakami 
RS10 in RS15. Obveznice RS10 so delno zamenjale obveznice RS04, ki so bile izdane zaradi neizplačanih deviznih 
vlog. Obveznice RS15 pa so bile izdane z namenom zamenjave obveznic Agencije RS za sanacijo bank in hranilnic, 
ki so se uporabljale v procesu sanacije bank zaradi slabih terjatev in negativnih tečajnih razlik. Dobili sta jih Nova 
kreditna banka Maribor d.d., in Nova Ljubljanska banka d.d., Republika Slovenija pa je v zameno prevzela lastniške 
deleže v teh dveh bankah. Pri vseh navedenih obveznicah gre za devizne vloge bank v Sloveniji iz časa bivše SFRJ. 
ki so bile deponirane pri Narodni banki Jugoslavije. Republika Slovenija je v zameno za izdane in razdeljene 
obveznice prevzela terjatve bank iz naslova omenjenih vlog do Narodne banke Jugoslavije. 

V novembru 2002 in januarju ter marcu 2003 so bile predčasno odplačane in delno zamenjane vse obveznice 
RS151095 serije G do T na osnovi Uredbe o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serij 
RS151095S, RS151095T, RS151095P, RS151095R (Uradni list RS, št. 83/02), Uredbe o predčasni izpolnitvi 
obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serije RS151095G, RS151095H in RS151095L (Uradni list RS, »t- 
103/02) in Uredbe o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serije RS1510951 (Uradni list 
RS, št. 11/03). Tako podprogram iz naslova sanacijskih obveznic RS151095 vsebuje le še obveznosti iz obveznice 
RS15U in obveznosti iz RS44-47, ki so zamenjale obveznice RS151095 serije G-T. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011601 - Obveznosti iz naslova restrukturiranja podjetniškega m 
bančnega sektorja so naslednje: 
- Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank m 

hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95, 30/98), % 
- Zakon o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 68/97), 
- Sklep Vlade Republike Slovenije Št. 440-19/97-1(N) z dne 31.07.1997, 
- Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/01, 33/01, 110/02, 56/03), 
- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 447-01/2001-4 z dne 18.10.2002. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je servisiranje dolga, nastalega zaradi procesa prestrukturiranja nekaterih podjetij in 
sanacij bank. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vse 
obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbam'- 
uredbami in prospekti vrednostnih papirjev. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem 
primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko ^ 
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev menla 
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izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh glavnic, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in 
prospekti vrednostnih papiijev. 

1010 - Odplačilo dolga iz kupnine od prodaje kapitalskih naložb 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Odplačilo dolga iz kupnine od prodaje kapitalskih naložb je skladno s sklepom vlade 
predvideno predčasno odplačilo obveznice RS06. Izplačilo se izvrši iz sredstev kupnine'Nove Ljubljanske banke 
d.d. v višini 82.887.362 tisoč SIT, za kar se zmanjšajo sredstva na računih. 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev obveznosti, ki dospe v letu 2005 v skladu z uredbo. 

1628 - Glavnica za domače prevzete dolgove 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Glavnica za domače prevzete dolgove se opravljajo izplačila vseh glavnic, ki 
dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev, ki jih je 
Republika Slovenija prevzela na podlagi pravnih podlag podprograma. 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
Predlogov so bile vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in 2 
prospekti vrednostnih papiijev. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih 
izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih 
Papiijev. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirana sredstva za odplačilo glavnic iz naslova domačih kreditov, ki so jih v preteklosti 
najele Slovenske železnice in glavnica iz naslova obveznice RS 10 in RS45. 

P°'g Slovenskih železnic je prevzela Republika Slovenija na osnovi Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, 
»t. 92/99, 11/01, 33/01, 110/02, 56/03). Po pogodbi o prevzemu dolga med Republiko Slovenijo in Slovenskimi 
železnicami je v letu 2002 Republika Slovenija prevzela domači dolg Slovenskih železnic v višini 26,87 milijard 

IT po stanju na dan 31.8.2002, v letu 2003 dolg v višini 8,25 mrd SIT in v letu 2004 dolg v višini 4,6 mrd SIT. 
Republika Slovenija je z zadolžitvijo po ugodnejši obrestni meri v letu 2003 predčasno odplačala dolg v višini 20,5 
mrd SIT, v letu 2004 pa dolg v višini 6 milijard SIT. Preostali del dolga se bo odplačeval do leta 2009. 

Obveznico RS 10 je Ministrstvo za finance ponudilo vsem imetnikom obveznic Republike Slovenije za prevzete 
obveznosti do bank iz neizplačanih deviznih vlog RS04 na podlagi Zakona o poravnavanju obveznosti iz 
neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 68/97) in Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 440-19/97-1 (N). Za 
zamenjavo seje odločil del imetnikov, tako daje bila dne 15.10.1997 izdana obveznica RS10 v višini 52.189.610 
isoč SIT. Obveznice RS 10 so bile izdane v apoenih po 10.000 SIT, obresti se obračunavajo po fiksni obrestni meri 
>5 % od indeksirane vrednosti nedospele glavnice. Obresti in obrok glavnice se izplačujejo enkrat letno do vključno 
'•05.2007, ko dospe v izplačilo še zadnji obrok glavnice. 

^veznice RS44-47, izdane v skupni višini 124.090.390 tisoč SIT, so bile zamenjane za obveznice RS151095 serije 
o G do T na osnovi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 447-01/2001-4 z dne 18.10.2002. Zamenjava je bila 
'Zvršena dne 08.11.2002 in sicer za 296.493 apoenov RS44, 1.211.249 apoenov RS45, 4.848.850 apoenov RS46 in 

52.447 apoenov RS47. Obveznice so bile izdane v apoenih po 10.000 SIT. V letu 2005 dospe v plačilo triletna 
n°minalna obveznica RS45, ki se obrestuje po fiksni obrestni meri 8,20 %. 
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1629 - Glavnica za tuje prevzete dolgove 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Glavnica za tuje prevzete dolgove se opravljajo izplačila vseh glavnic, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami. 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
predlogov so bile vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na tujih 
finančnih trgih. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami. Za leto 2005 se bo 
uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v 
skladu s kreditnimi pogodbami. , 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirana sredstva za odplačilo glavnic iz naslova nekaterih tujih kreditov, ki so jih v 
preteklosti najele Slovenske železnice pri Evropski investicijski banki, Evropski banki za obnovo in razvoj in KFW. 
Tuji dolg Slovenskih železnic, ki gaje na osnovi Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/01, 
33/01, 110/02, 56/03) prevzela Republika Slovenija, znaša 31,29 milijard po stanju na dan 31.12.2001. Obveznosti 
pri Evropski investicijski banki bodo dokončno poravnane v obdobju 2004 - 2014, obveznosti pri Evropski banki za 
obnovo in razvoj v letu 2008 in obveznosti pri KFW v letu 2009. 

22011602 - Obveznosti iz naslova sukcesije    

Opis podprograma 

Obveznosti iz naslova sukcesije SFRF so razdeljene na dva sklopa in sicer na obveznosti do Pariškega kluba in 
obveznosti do Londonskega kluba. 

Konec leta 1991 je srednjeročni in dolgoročni zunanji dolg nekdanje SFRJ znašal 15 milijard USD, od tega alocirani 
del dolga 12 milijard USD, nealocirani del dolga pa 3 milijarde USD. Da bi lahko Republika Slovenija kot nova 
država dostopala do mednarodnih finančnih trgov, je morala urediti odnose z upniki iz tujine in sicer s članicami 
Pariškega kluba in članicami Londonskega kluba. Izhodišča za ureditev teh odnosov določa Ustavni zakon za 
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije iz leta 1991. V letu 2005 
Republika Slovenija nima več obveznosti iz naslova Pariškega kluba. 

Londonski klub predstavlja skupino tujih komercialnih bank, ki je z nekdanjo SFRJ sklenila več sporazumov, od 
katerih je najpomembnejši Novi finančni sporazum (New Financing Agreement) iz leta 1988, ki je urejal 
reprogramiranje obveznosti tedanjih jugoslovanskih poslovnih bank in nekdanje Narodne banke Jugoslavije. Na 
pogajanjih z Londonskim klubom je Republika Slovenija dosegla prevzem 18 % celotnega dolga in s tem izpustitev 
iz solidarnostne klavzule z ostalimi dolžniki iz tega sporazuma. Tako prevzeti dolg je Republika Slovenija takoj 
zamenjala za novega in zanj v letu 1996 izdala obveznice, ki bodo dokončno izplačane leta 2006. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011602 - Obveznosti iz naslova sukcesije so naslednje: 
- Zakon o prevzemu dela dolga po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike 

Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Uradni list RS, št. 14/96). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje obveznosti iz naslova sukcesije. Zaradi izvedbe tega podprograma se je 
država v preteklosti zadolževala z najemanjem kreditov in izdajanjem vrednostnih papiijev. Uspešnost zastavljenih 
dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s 
pogodbenimi določili sukcesijskih obveznosti. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s pogodbenimi določili 
sukcesijskih obveznosti. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem primeru Republika 
Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, Kar pomeni, da bi se lahko nadalje zadolževala po 
manj ugodnimi pogoji. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplac' 
vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s pogodbenimi določili sukcesijskih obveznosti. 



1633 - Glavnica - sukcesija SFRJ - Pariški klub in Londonski klub 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Glavnica - sukcesija SFRJ - Pariški klub in Londonski klub se opravljajo izplačila 
vseh glavnic, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami. 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
predlogov so bile vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev v letu 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami. Za leto 2005 se bo 
uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v 
skladu s kreditnimi pogodbami. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirana sredstva za odplačilo glavnic, ki bodo v letu 2005 dospele iz naslova NFA 
obveznic. 

NFA obveznice so bile izdane v letu 1996 na osnovi Zakona o prevzemu dela dolga po Novem finančnem 
sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave tega dolga (Uradni list RS, št. 
14/96). Z izdajo obveznic v višini 812 milijonov USD (v dveh serijah skupaj 646,2 milijona USD in 255,5 milijona 
DEM) je Slovenija uresničila dogovor z Londonskim klubom komercialnih upnikov nekdanje SFRJ, s čimer je bila 
dosežena izpustitev vseh slovenskih dolžnikov iz še vedno veljavne mednarodne pogodbe NFA, ki vključuje 
solidarnostno klavzulo. Stanje obveznosti iz naslova prevzema dolga do Londonskega kluba seje do 31.12.2004 že 
zmanjšalo na 20,2 milijona USD in 10,9 milijona EUR in sicer zaradi predčasnega odplačila dela obveznic, 
financiranega s sredstvi na fiduciamem računu v višini 125 milijonov USD njihove nominalne vrednosti, 
predčasnega odplačila serije 1 v letu 1998 v višini 329,4 milijonov USD in 124,9 milijonov DEM in rednega 
odplačevanja vseh obrokov glavnic. Obveznice dospejo leta 2006. 

^011603 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

Opis podprograma 

Podprogram zajema odplačevanje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja z najemanjem kreditov in 
izdajanjem obveznic oziroma zakladnih menic v preteklih letih zaradi financiranja preteklih proračunov Republike 
Slovenije. Podprogram zajema tudi obveznosti, ki so nastale zaradi najemanja kreditov za potrebe financiranja 
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil in obveznosti, ki bodo nastajale zaradi novega domačega zadolževanja 
v letu 2005. 

^"konske in druge pravne podlage 

pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011603 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje so naslednje: 

Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije 
v letih 1994-2007 (Uradni list RS, št. 13/94, 42/00 in 97/01), 
Zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Uradni list RS, št. 18/95), 

" Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000) (Uradni list RS, št. 9/2000), 
Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01), 
Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02 in 63/03), 
Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03), 
Zakon o določitvi nalog, kijih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Uradni list SRS, št. 42/89). 

Soročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Republike Slovenije, financiranje likvidnosti 
Proračuna Republike Slovenije, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave nacionalnega programa izgradnje 
»tocest in temeljnih razvojnih programov obrambnih sil. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z 

^Polnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in 
speleti vrednostnih papirjev. 

vo r- 

3 ci- co 

8' ^/2005 643 poročevalec, št. 31/11 



I t- 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, 
uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem 
primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitoijev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje 
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z 
izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami 
in prospekti vrednostnih papiijev. 

4149 - Glavnica - domači krediti - TRP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Glavnica - domači krediti - TRP se opravljajo izplačila vseh glavnic, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, ki jih je Republika Slovenija sklenila na podlagi Zakona o zagotavljanju 
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994 - 2007. 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekoaomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
predlogov so bile. vzete predpostavke o gibanju inflacije v letu 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami. Za leto 2005 se bo 
uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v 
skladu s kreditnimi pogodbami. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke r~ 
V okviru te postavke so planirana sredstva iz naslova glavnic najetih kreditov na osnovi Zakona o zagotavljanju c 

sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil v letih 1994 - 2007 (Uradni list RS, št. 13/94, g 
42/00 in 97/01) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02). 

V letu 2002 so bili za izvedbo TRP programa najeti krediti v višini 6.300.000 tisoč SIT po variabilni obrestni meri g 
TOM + 2,5 % z dospelostjo glavnice v enem obroku v letu 2005. 05 

V letu 2004 so bili za predčasno odplačilo TRP posojil najeti krediti v višini 16.650.000 tisoč SIT po ugodnejši 
fiksni obrestni meri 4,9 % z dospelostjo v letu 2006. 

1623 - Glavnica za domače zadolževanje 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Glavnica za domače zadolževanje se opravljajo izplačila vseh glavnic, ki dospejo v 
letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
predlogov so bile vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev in inflacije v letu 2005 ter gibanju obrestnih mer na 
domačih finančnih trgih. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v leni 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in 
prospekti vrednostnih papiijev. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merita z izpolnitvijo predviden 
izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostni 
papiijev. • 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirana sredstva iz naslova glavnic, ki naj bi bile v letu 2005 izplačane iz naslova dospelih 
in nezastaranih obveznic, glavnic obveznic izdanih v letu 2000 in 2002, glavnic dolgoročnih posojil najetih v 

preteklih letih, ki dospejo v letu 2005 in glavnic iz naslova kreditov za avtoceste, ki so bili najeti pred letom 1992 te 
glavnic iz naslova kratkoročnega zadolževanja. 
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Pri dospelih in nezastarantfi obveznostih gre za izplačilo tistih glavnic od obveznic, ki jih Republika Slovenija ni 
Splačala na dan dospelosti, ker nekateri imetniki obveznic niso zagotovili vseh potrebnih podatkov za izplačilo 
glavnic, zastaralni rok dobe petih let od dneva dospelosti za plačilo teh glavnic pa še ni potekel. 

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2000 je na podlagi Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št 79/99) in Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 
(ZIPRS2000) (Uradni list RS, št. 9/2000) Republika Slovenija v letu 2000 izdala triletne, petletne in desetletne 
obveznice, v skladu s programom financiranja državnega proračuna za leto 2000. V letu 2005 zapade v izplačilo 
glavnica iz naslova obvezpice RS17, ki so bile izdane v apoenih po 10.000 SIT v skupni višini 9.000.000 tisoč SIT. 

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna v letu 2002 je na podlagi Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št 79/99) Republika Slovenija v letu 2002 izdajala triletne, petletne, desetletne in 
Petnajstletne obveznice. Tako so bile v letu'2002 izdane obveznice z oznakami RS28, RS29, RS31, RS32, RS34, 
&S35, RS36, RS37, RS38, RS40, RS41, RS42, RS43 in RS48. Triletne obveznice RS28, RS36 in RS42 z 
dospelostjo v letu 2005 so bile izdane v skupni višini 34.500.000 tisoč SIT v apoenih po 10.000 SIT. 
V znesku glavnica za domače zadolževanje so planirane tudi glavnice od najetih kreditov pri domačih pogodbenih 
upmkih za naslednje namene: 

f o Zakonu o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe Portorož (Uradni list RS, št. 18/95), ki 
J® bil osnova za sklenitev Pogodbe o načinu in roku povračila dolga ter povračilu plačanih provizij Splošni banki 
Koper, ima Republika Slovenija obveznost do Splošne banke Koper v višini 4.513.800 USD. Obveznost bo 
odplačana v letu 2006. 
Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2000, so bili na osnovi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 

79/99) pri slovenskih bankah črpani krediti v višini 3.000.000 tisoč SIT po variabilni obrestni meri TOM + 
^ \ ki bodo odplačani y letu 2005. Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2001 je bil na osnovi 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) pri Novi ljubljanski banki d.d.d. črpan kredit v višini 2.000.000 
l|soč SIT, ki se bo odplačeval do leta 2006. Za potrebe financiranja državnega proračuna v letu 2002 so bili na 
osnovi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) pri slovenskih bankah črpani krediti v 
višini 59.000 tisoč EUR, in sicer v višini 10.500 tisoč EUR po variabilni obrestni meri euribor + 0,225 % z 
2°^Pe'ostJ° v letu 2005 in preostali del kreditov po variabilni obrestni meri euribor + 0,275 % z dospelostjo v letu 

k a Postavki glavnica za domače zadolževanje so planirane tudi glavnice po kreditnih pogodbah z Novo Ljubljansko 3 
d.d. za izgradnjo avtocestnega omrežja. Obveznost do Nove Ljubljanske banke iz naslova deviznega kredita gj 

refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu z Novim finančnim sporazumom (NFS) za del, ki se nanaša na 
veznice po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE) v znesku 2.849.375 USD temelji 

"a Zakonu o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi SIS (Uradni list SRS, št. 42/89). Kredit bo 
Oplačan v letu 2008. Obveznost do Nove Ljubljanske banke po kreditu 1/88 - Citicorp za del, ki se nanaša na 

obveznice po Alternative Participation Instruments Exchange Agreement (APIE) v znesku 497.837 USD temelji na 
le^aJnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi SRS (Uradni list SRS, št. 32/89). Kredit bo odplačan v 

£ 
Postavke glavnica za domače zadolževanje se odplačujejo tudi glavnice kratkoročnega zadolževanja. Ministrstvo 

a finance se kratkoročno zadolžuje za delno pokrivanje tekočega deficita in uravnavanje tekoče likvidnosti 
Proračuna. V letu 2005 bo Ministrstvo za finance odplačalo 3 izdaje trimesečnih zakladnih menic, 3 izdaje 

stniesečnth zakladnih menic in 6 izdaj dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki so izkazane po diskontirani 
ednosti. Ker so se v letu 2004 prenehale izdaje enomesečnih zakladnih menic, nova ocena odplačil ne vključuje 
c glavnic enomesečnih zakladnih menic. 

^rategija kratkoročnega zadolževanja s tri, šest in dvanajstmesečnimi zakladnimi menicami predvideva mesečno 

lilr a^anJe trimesečnih zakladnih menic ter izdajanje šest in dvanajstmesečnih zakladnih menic vsak drugi mesec, vidnostno premoščanje neusklajenega gibanja prihodkov in odhodkov pa se bo pokrivalo z najemanjem 
'dnostnih posojil v sistemu enotnega zakladniškega računa države. 

■*4 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - tuje zadolževanje  
pis Podprograma 

Pq J 
obv'

3ro?ram zajema odplačevanje obveznosti iz naslova tujega zadolževanja z najemanjem kreditov in izdajo 
eznic zaradi financiranja preteklih proračunov Republike Slovenije in zaradi potreb financiranja nacionalnega 
grama izgradnje avtocest Republika Slovenija s tujimi krediti najeti pred letom 1992. 

OO r- 
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Zakonske in druge pravne podlage •% 

Pravne podlage za izvrševanje podprograma 22011604 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
tuje zadolževanje so naslednje: 
- Zakon o najetju posojila pri IBRD za prestrukturiranje podjetniškega sektorja EFS AL (Uradni list RS, št. 46/93), 
- Zakon o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove 

obstoječih magistralnih cest (Uradni list RS, št. 32/94), 
- Zakon o najetju posojila pri IBRD za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (Uradni list RS, št. 

8/96), 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98), 
- Zakon o najetju posojila pri IBRD za Slovenski ekološki projekt - GIS (Uradni list RS, št. 31/96), 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00,79/01 in 30/02), 
- Zakon o najetju posojila pri IBRD za posodobitev evidentiranja nepremičnin (Uradni list RS, št. 89/99), 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000) (Uradni list RS, št. 9/2000), 
- Zakon o najetju posojila pri IBRD za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v RS (Uradni list 

RS, št 31/2000), 
- Zakon o določitvi nalog, kijih od 1.1.1990 opravljajo organi SIS (Uradni list SRS, št. 42/89). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Republike Slovenije in servisiranje dolga, nastalega zaradi 
izpeljave nacionalnega programa izgradnje avtocest. Zaradi izvedbe teh programov se je država v preteklosti 
zadolževala z najemanjem kreditov in izdajanjem vrednostnih papirjev. Obveznosti iz tega naslova so vključene v 
navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil 
vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, 
uredbami in prospekti vrednostnih papiijev. Tovrstne obveznosti države morajo biti izpolnjene, saj bi v nasprotnem & 
primeru Republika Slovenija izgubila zaupanje investitorjev na finančnih trgih, kar pomeni, da bi se lahko nadalje g 
zadolževala pod manj ugodnimi pogoji ali pa sploh ne. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z 
izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami 
in prospekti vrednostnih papiijev. 2 

1625 - Glavnica za tuje zadolževanje 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Glavnica za tuje zadolževanje se opravljajo izplačila vseh glavnic, ki dospejo v lem 
2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostnih papirjev, ki jih je Republika Slovenija 
izvršila na podlagi pravnih podlag. 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za priprav0 

predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. Pri izračunu 
predlogov so bile vzete predpostavke o gibanju deviznih tečajev v letu 2005 na tujih finančnih trgih. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami m 
prospekti vrednostnih papiijev. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predviden 
izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu s kreditnimi pogodbami, uredbami in prospekti vrednostni 
papiijev. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirana sredstva za glavnice iz naslova dolgoročnih obveznic izdanih v tujini v preteklih 
letih za potrebe financiranja državnega proračuna in glavnice iz naslova posojil najetih pri tujih upnikih za razWne 

projekte. 

Zaradi zagotovitve denarnih sredstev za financiranje potreb državnega proračuna je Republika Slovenija v preteklih 
letih izdala naslednje obveznice: 

Prva Evroobveznica v EUR je bila izdana v letu 1998 v višini 500 milijonov EUR na podlagi Zakona o izvrševanji 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97). Izdaja obveznic je bila namenjen^ 
predčasnemu odplačilu vseh obveznosti iz NFA obveznic serije DEM/1 in USD/1, izdanih 11.06.1996 v skladu 
Zakonom o prevzemu dela dolga po Novem finančnem sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic zar 
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zamenjave tega dolga (Uradni list RS, št. 14/96). Predčasno odplačilo je bilo opravljeno v skladu s programom 
financiranja Republike Slovenije za leto 1998. Obresti od teh obveznic se obračunavajo po fiksni obrestni meri 
5>375 % in izplačujejo vsakega 27.05., do vključno 27.05.2005, ko dospe v plačilo tudi glavnica obveznic. 

V postavki glavnica za tuje zadolževanje so vključene tudi glavnice od kreditov, ki jih je Republika Slovenija v 
Preteklih letih najela pri mednarodnih finančnih institucijah za naslednje projekte: 
pri Svetovni banki za obnovo in razvoj je bilo najetih pet posojil. Posojilo v znesku USD 80.000.000 je bilo najeto v 
letu 1993 na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za prestrukturiranje podjetniškega sektorja EFSAL (Uradni 
'■st Rs, št. 46/93), odplačano bo leta 2008. Posojilo v višini DEM 4.600.000 oz. 2.351.943,43 EUR je bilo najeto v 
letu 1996 na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za Slovenski Ekološki projekt - GIS (Uradni list RS, št. 
31/96) in bo odplačano leta 2011. V istem letuje bilo na osnovi Zakona o najetju posojila pri IBRD za pripravo 
Projektov za realizacijo strategije namakanja (Uradni list RS, št. 8/96) najeto tudi posojilo v višini USD 1.000.000, 
k' bo odplačano leta 2005. Na podlagi Zakona o najetju posojila pri IBRD za posodobitev evidentiranja nepremičnin 
(Uradni list RS, št. 89/99) je Republika Slovenija v letu 1999 najela posojilo v višini 14.050.000 EUR po fiksni 
obrestni meri s tri letnim moratorijem na odplačilo glavnice, ki bo odplačano v letu 2014. 

Pri Evropski banki za obnovo in razvoj je bil najet kredit v višini USD 30.000.000 na osnovi Zakona o najetju 
cedita pri EBRD za prenovo magistralnih cest (Uradni list RS, št. 32/94), ki bo odplačan v letu 2009. V letu 2000 je 
b'l sprejet tudi Za$on o najetju posojila pri IBRD za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v RS 
(Uradni list RS, št 31/2000), na osnovi katerega je Republika Slovenija najela posojilo v višini 9.000.000,00 EUR s 
Poletnim moratorijem na odplačilo glavnice. Posojilo bo odplačano v letu 2014. 
Na postavki so planirane tudi glavnice po sklenjenih kreditnih pogodbah z mednarodnimi finančnimi institucijami 
Pred letom 1992 za izgradnjo avtocestnega omrežja. Gre za kredite najete pri Evropski investicijski banki v 
skupnem znesku 8,9 milijarde SIT po stanju na dan 31. 12.2004. Zakonska osnova je Zakon o določitvi nalog, kijih 
0c* 1-1.1990 opravljajo organi SIS (Uradni list SRS, št. 42/89). 

Obveznosti iz naslova obveznic za posebne namene 

D a. 

32011606. 

podprograma 

^ okviru podprograma so evidentirane obveznosti Republike Slovenije do imetnikov obveznic za plačilo 
odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja in imetnikom obveznic za 
P čilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. 

Zq/(o b . ^ "ske in druge pravne podlage 

Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe 
Premoženja (Uradni list RS, št. 49/99), 
Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Uradni list RS, 
št. 84/99), 
Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01), 
Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o 
določitvi odškodnine (Uradni list RS, št. 60/01), 
Uredba o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter 
izvrševanju odločb o določitvi odškodnine (Uradni list RS, št. 30/02). 

poročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

dolgoročni cilj podprograma je servisiranje dolga nastalega zaradi financiranja odškodnin za zaplenjeno premoženje 
/radi razveljavitve kazni zaplembe premoženja in odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja. Uspešnost 

ovijenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu 
Uredbami in prospekti vrednostnih papirjev. 

' foedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

leto 2005 se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu z uredbami in prospekti 

obv n°Stn'^ PaPujev. Za leto 2005 se bo uspešnost zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh eznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu z uredbami in prospekti vrednostnih papirjev. 

^ * klavnica - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje 
^»titev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

evj°ky'ru proračunske postavke Glavnica - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje se 
2a. ent'raj° izplačila, ki jih v imenu Republike Slovenije opravlja Slovenska odškodninska družba na osnovi 

na o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe 

T8. 
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premoženja (Uradni list RS, št. 49/99) in Uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni 
zaplembe premoženja (Uradni list RS, št. 84/99). 

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

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo 
predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu z uredbami. Za leto 2005 se bo uspešnost 
zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v letu 2005 skladno z zakonskimi 
določili. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni 
zaplembe premoženja (Uradni list RS, št. 49/99) je Republika Slovenija 01.02.2001 izdala obveznice z oznako 
RS21. Obveznice so bile izdane v apoenih nominalne vrednosti 10.000 SIT. Glavnica obveznic se odplačuje v 
petnajstih letnih obrokih, vsakega 01.03. do vključno 01.03.2015. 

4316 - Glavnica - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke Glavnica - obveznice (SOD) za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega 
nasilja se evidentirajo izplačila, ki jih v imenu Republike Slovenije opravlja Slovenska odškodninska družba na 
osnovi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01) in Uredbe o 
izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi 
odškodnine (Uradni list RS, št. 60/01) ter Uredbe o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine ^ 
žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine (Uradni list RS, št. 30/02). o« 

% 
Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe *jj 

Izračuni predlogov pravic so narejeni na podlagi Temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo - 
predloga Rebalansa proračuna Republike Slovenije, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije. § 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izpolnitev vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu z uredbami. Za leto 2005 se bo uspešnost 
zastavljenih ciljev merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v letu 2005 v skladu z uredbami. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01) 
je Republika Slovenija 01.01.2002 izdala obveznice v apoenih nominalne vrednosti 10.000 SIT. Na osnovi Uredbe o 
dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju 
odločb o določitvi odškodnine (Uradni list RS, št. 30/02) so bile navedene obveznice dne 11.04.2002 zamenjane za 
nove obveznice z nominalnim zneskom 1.000 SIT za apoen. Glavnica obveznic se bo odplačala v petih enakih letni 
obrokih in sicer vsakega 15.09. od vključno 15.09.2004 do vključno 15.09.2008. 

* 

1612 - Davčna uprava RS 

A - Bilanca odhodkov 

02041601 - Davčna administracija 

Opis podprograma 

Davčna uprava RS je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance. Opravlja naloge iz dejavnosti davčne 

službe, ki obsegajo odmero, obračunavanje, nadzor in izterjevanje davkov in drugih dajatev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Davčna uprava RS opravlja naloge v skladu z naslednjimi zakoni: 
- Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 57/04, 139/04), 
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" Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04, 109/04, odi. US: U-I-356/02-14, 128/04, odi. US: 
U-I-166/03-12, 139/04), 

" Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št 54/2004 (56/2004, 62/2004, 63/2004 - popr.), 80/2004, 139/2004), 
" Zakon o izjemnem znižanju davčne obveznosti /ZIZDO/(Uradni list RS, št 44/2000), 
- Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV (Uradni list RS, št 89/1998,17/2000, odi. US, 19/2000 odi. US: U- 

1-39/99, 27/2000, odi. US: UI 173/99, 66/2000, odi. US: U-I-78/99-20, 30/2001, 82/2001, odi. US: U-I-188/99- 
19, 67/2002, 30/2003, odi. US: U-I-383/02-12, 101/2003, 45/2004, 75/2004, odi. US: U-I-412/02-13, 114/2004, 
132/2004, odi. US: U-I-143/03-9), 

* Zakon o davku od dobička pravnih oseb - ZDDPO (Uradni list RS, št 72/1993, 20/1995, 18/1996, 34/1996, 
82/1997, odi. US: U-I-296/95, 1/2000, odi. US: U-I-332/97, 50/2002, odi. US, 108/2002), 

" Zakon o davku na promet nepremičnin - ZDPN-1 (Uradni list RS, št 57/1999, 67/2002), 
" Zakon o posebnem davku na določene prejemke - ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/1993, 22/1994, 45/1995, 

12/1996, 82/1997, odi. US: U-I-296/95), 
Zakon o davku na motoma vozila, uradno prečiščeno besedilo - ZDMV-UPB1 (Uradni list RS, št 97/2004) in 
Drugi predpisi. 

^"Igoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Davčna uprava RS v skladu s strateškimi usmeritvami poleg večje učinkovitosti pri pobiranju davkov in drugih 
obveznih dajatev načrtuje aktivno sodelovanje na področju priprave davčnih predpisov, zlasti v delu, ki določa 
davčne postopke in kaznovanje, poenostavitev davčnih postopkov, izpopolnjevanje in uvajanje sodobnih 
®formacijskih tehnologij, večanje obsega, izboljševanje metod in uvajanje novih metod davčnega nadzora in 
'zterjave, pa tudi izboljševanje servisiranja davčnih zavezancev in zagotavljanje kvalitetnih prostorskih pogojev za 
delo. 

Kvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^ 'etu 2005 Davčna uprava RS načrtuje naslednje cilje opredeljene v letnem načrtu: 
doseganje večje ekonomičnosti pobiranja davkov, izražene v deležu porabljenih sredstev za delo glede na letni 
načrt pobranih davkov in drugih obveznih dajatev, 
doseganje višje ravni sprotnega in naknadnega davčnega nadzora obračunavanja in plačevanja davčnih 
obveznosti, ' 2 
doseganje planiranega deleža dodatno ugotovljenih obveznosti na inšpekcijski pregled s stalnim spremljanjem 
delovanja in usposabljanjem davčnih inšpektoijev ter nadaljnjim razvojem sistema za odkrivanje in 
preprečevanje davčnih utaj, 
doseganje planiranega deleža plačil iz naslova prisilne izterjave, 
nadaljevanje reorganizacije davčnih uradov s prenosom temeljnih davčnih nalog izpostav na davčne urade v 
skladu s sredstvi planiranimi v projektih v načrtu razvojnih programov za leto 2005, 
nadaljevanje začetih projektov informatizacije in projektov s področja zagotavljanja delovnih pogojev v skladu s 
sredstvi planiranimi v projektih v načrtu razvojnim programov, 
•zvajanje restriktivne in premišljene politike zaposlovanja v okviru kadrovskega načrta. 

3030 - Plače 
razJožitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
j^adi novih nalog povezanih z vstopom Slovenije v EU in začetih projektov v DURS (DIS z enotnim 
i J'Sovodstvom, EDP), uvedbe nove davčne zakonodaje in izvajanja nalog prekrškovnega organa je DURS 
/Postavila kadrovsko potrebo po novih zaposlitvah. Zato je DURS že v preteklih letih z drugimi organi znotraj 
0 

strstva za finance in z bivšo Agencijo RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij sklenila dogovore 
Prerazporeditvi presežnih delavcev iz njihovih organov v DURS. Na podlagi medsebojnih dogovorov in sklepov 

e RS (št. 409-00/2001-216 z dne 1.3.2004, 102-00-200-g z dne 9.10.2003) je v letu 2004 v DURS bilo 

b' peščenih 6 zaposlenih iz Uprave RS za javna plačila, 79 zaposlenih iz Carinske uprave RS in še 5 zaposlenih iz 
Agencije RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij. 

j^a Podlagi realiziranih novih zaposlitev v letu 2004 ima DURS v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
P° stanju na dan 1.1.2005 sistemiziranih 2661 delovnih mest 

^ Predlogu rebalansa proračuna RS za leto 2005 DURS planira proračunska sredstva v znesku 14.132.566 tisoč SIT. 
- a kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

D(n>c 
zan V Prec"°8u rebalansa proračuna RS za leto 2005 planira sredstva za izplačilo plač, in dodatkov za 2661 
plač* - 23 ned°'očen čas. Splošni dodatki pripadajo zaposlenim po Uredbi o količnikih za določitev osnovne 
n. 

e m dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS in v upravnih organih in Kolektivne pogodbe za 
S spodarstvo. Sredstva za izplačilo dodatkov za delo v posebnih pogojih DURS planira izplačilo za povprečno 

C 

'fi. 
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število 102 uslužbencem po kriterijih Zakona o javnih uslužbencih. DURS planira izplačilo regresa v znesku 
391.103.124 SIT. V znesku je že vključena realizacija izplačila regresa za letni dopust za leto 2005 v mesecu marcu 
2005 za 2681 upravičencem v 100% višini veljavnega zneska za leto 2005 (114.700 SIT) in 18 zaposlenim v 
sorazmernem deležu ter planirano predvideno izplačilo regresa v 100 % višini 5 upravičencem ter 15 upravičencem 
v sorazmernem deležu. DURS planira povračila stroškov prehrane za 2661 upravičencev po priznanih zneskih za 
prehrano med delom za obdobje januar - junij 2005 za 11 mesecev leta 2005 in povračila stroškov prevoza na delo 
in z dela za 2661 uslužbencev za 11 mesecev leta 2005 v skladu z izvajanjem Uredbe o povračilu stroškov prevoza 
na delo in z dela delavcem in funkcionaijem v državnih organih in Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom 
in drugih dohodkov, ki se štejejo v davčno osnovo. Masa sredstev za izplačilo delovne uspešnosti je planirana v 
dovoljeni višini po sklepu Vlade RS št 100-19/2005/7 z dne 3.2.2005. DURS planira izplačilo sredstev za delo 
preko polnega delovnega časa po kriterijih Zakona o delovnih razmerjih in Uredbe o upravnem poslovanju za 
potrebe delovnega procesa davčne službe. DURS planira sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad v veljavnih zneskih 
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi, in sicer 82 upravičencem za 10 let delovne 
dobe, 86 upravičencem za 20 let delovne dobe in 89 upravičencem za 30 let delovne dobe, izplačilo odpravnin 47 
uslužbencem, ki se nameravajo upokojiti v letu 2005 in odhodke za izplačilo solidarnostne pomoči v veljavnih 
višinah. DURS planira sredstva za vplačilo premij Kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na osebne 
račune 2661 zaposlenim za nedoločen čas pri Kapitalski družbi d.d., Ljubljana po usklajenih zneskih minimalne in 
skupne pokojninske premije, veljavnih od 1.1.2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Za izvajanje nove davčne zakonodaje se v letu 2005 planira reorganizacija pri večjih davčnih uradih in Generalnem 
davčnem uradu. Za izpeljavo le-teh so predvidene tudi spremembe sistemizacij delovnih mest. 

Drugi najpomembnejši cilj je, da DURS po uveljavitvi Kolektivne pogodbe za javni sektor, kije ključen dokument 
za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem sektoiju, in drugih podzakonskih aktov, javne uslužbence razvrsti v 
plačne razrede. 

V kadrovskem načrtu za leto 2005 načrtujemo zmanjšanje uslužbencev z višjo in srednjo stopnjo izobrazbe, ter ^ 
povečanje uslužbencev z visoko izobrazbo. * 

Za dcrfočen čas bomo nadomeščali le delavce na porodniškem dopustu in to le tam, kjer je to nujno glede na potrebe 
dela in le na tistih davčnih uradih, ki so slabše kadrovsko zasedeni. Odsotnosti zaradi bolniških dopustov ne bomo ^ 
nadomeščali. 3 

c- t/J 

3354 - Materialni stroški 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za financiranje materialnih stroškov dejavnosti Davčne uprave RS so v rebalansu proračuna za leto 2003 
planirana v višini 4.898.932 tisoč SIT. Pretežni del materialnih stroškov izhaja iz naslova poštnih stroškov, stroškov 
pisarniškega materiala, tiskanja odločb, stroškov računalniških storitev za podporo poslovanju, stroškov poslovnih 
najemnin in zakupnin, stroškov varovanja ter tekočih obratovalnih stroškov poslovnih prostorov, stroškov 
izobraževanja, bančnih storitev in drugih operativnih stroškov. 

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

Planirane pravice porabe za financiranje materialnih stroškov dejavnosti podprograma davčna administracija v 

okviru proračunske postavke 3354 - Materialni stroški temeljijo na predvidenih stroških logistične podpore 
poslovanju in sicer zagotavljanje prostorske ureditve, računalniške podpore poslovanju, poštnih storitev iz naslova 
oddaje odločb sklepov obvestil ter bančnih storitev iz naslova vračil preveč plačane dohodnine. 

V okviru proračunske postavke se načrtuje realizacija programa izobraževanje zaposlenih, predvsem s področja 
predpisanih strokovnih izpitov ter področja nove dejavnosti DURS - prekrškovni organ. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nemoteno financiranje izdatkov za blago in storitve pri izvajanju podprograma - davčna administracija. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Financiranje izdatkov za blago in storitve izvajanja redne dejavnosti na navedeni proračunski postavki. 
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2848 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sprejetem Finančnem načrtu Davčne uprave za leto 2005 so sprejeta sredstva za realizacijo načrta razvojnih 
programov v višini 2.235.482 tisoč SIT, od tega za realizacijo projektov informatizacije 1.353.122 tisoč SIT in za 
realizacijo načrta nabav in gradenj v višini 882.360 tisoč SIT. 

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

Izhodišča predloga pravic porabe v celoti temeljijo na planiranih vrednosti vseh projektov v okviru predloga načrta 
"dvojnih programov za leto 2005. 

^etni c'lji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji v okviru proračunske postavke 2848 so načrtovani v načrtu razvojnih programov za realizacijo katerega 
so namenjena celotna načrtovana sredstva na tej postavki. 

y okviru proračunske postavke 2848 so načrtovani projekti načrta razvojnih programov s področja informatizacije 
111 s področja načrta nabav in gradenj. V okviru načrta nabav in gradenj so projekti za finančne najeme poslovnih 
Prostorov in opreme. 

^ rebalansu finančnega načrta za leto 2005 se je v načrtu razvojnih programov ukinil Projekt ID 1612-04-0009 za 
finančni najem poslovnih prostorov DU Maribor, saj se bo za ureditev prostorske problematike najem financiral v 
°reme tekočih odhodkov. Spremenila se je dinamika in vrednost projektov za finančni najem poslovnih prostorov za 

Kranj - ID 1612-04-0015 in za finančni najem opreme DU Kranj ID 1612-04-0016, odprl se je nov projekt 
"1612-05-0001 za obnovo poslovnih prostorov v DU Kočevje. 

'r<>Zloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke 2848 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov so načrtovani 
P'°jekti v načrtu razvojnih programov s področja informatizacije in področja načrta nabav in gradenj za leto 2005 v 
skupni vrednosti 2.235.482 tisoč SIT. 

Projekti informatizacije v sprejetem načrtu razvojnih programov za leto 2005 skupni vrednosti 1.353.122 tisoč SIT 
So naslednji: 

Projekt ID 1612-02-4600, VIES-VAT Information Exchange System - integracija slovenskega davčnega sistema ^ 
v Neevropski sistem za mednarodno izmenjavo podatkov v vrednosti 9.880 tisoč SIT a. 
Projekt ID 1612-02-4608, elektronsko davčno poslovanje (EDP) v vrednosti 61.256 tisoč SIT 
Projekt ID 1612-02-4607, register davčnih zavezancev (RDZ) v vrednosti 36.556 tisoč SIT, za dopolnitev RDZ z 
regulativnimi in postopkovnimi spremembami na ostalih sistemih 
Projekt ID 1612-02-4610, informacijski sistem za druge davke - IDIS za vzpostavitev integriranega davčnega 
■nformacijskega sistema z nadgradnjo obstoječih zastarelih sistemov v višini 454.480 tisoč SIT 
Projekt ID 1612-02-4611, podatkovne baze (licence za Oracle podatkovno bazo) 20.309 tisoč SIT 
Projekt ID 1612-02-4612, projekt pisarniškega poslovanja predstavlja informacijski sistem za podporo pri delu z 
dokumentarnim gradivom v Davčni upravi RS v vrednosti 12.844 tisoč SIT 
r°jekt rD 1612-02-4613, obnova računalniške in programske opreme vključuje vlaganje v strojno, sistemsko 

Programsko in drugo licenčno opremo, komunikacijsko opremo ter varnost sistemov v vrednosti 752.857 tisoč 

Projekt ID 1612-02-0018, projekt nepremičnine v vrednosti 4.940 tisoč SIT, za aplikacijo, katera bo nadomestila 
Programske produkte za odmero NUSZ in davka od premoženja 

Projekti načrta nabav in gradenj v sprejetem načrtu razvojnih programov za leto 2005 skupni vrednosti 882.360 
_ s°p SIT v so naslednji: 

r°jekt ID 1612-04-0002 za finančni najem poslovnih prostorov Glavnega urada v višini 270.393 tisoč SIT 
p
rojekt ID 1612-04-0003 za finančni najem poslovnih prostorov DU Hrastnik v višini 53.999 tisoč SIT 

. p
ro-!ekt 'D 1612-04-0004 za finančni najem poslovnih prostorov DU Murska Sobota v višini 69.604 tisoč SIT rojekt ID 1612-04-0005 za finančni najem poslovnih prostorov DU Murska Sobota v višini 57.600 tisoč SIT 

- p
r°Jekt ID 1612-04-0006 za finančni najem poslovnih prostorov DU Murska Sobota v višini 6.230 tisoč SIT 

. r°jekt ID 1612-04-0007 za finančni najem poslovnih prostorov DU Novo mesto v višini 83.400 tisoč SIT 

. pro-iekt 'D 1612-04-0012 za finančni najem poslovnih prostorov DU Celje v višini 106.705 tisoč SIT 

. proiekt ID 1612-04-0015 za finančni najem poslovnih prostorov DU Kranj v višini 30.000 tisoč SIT 
- p

r°-!ekt ID 1612-04-0010 za finančni najem opreme DU Maribor v višini 53.020 tisoč SIT 
tis^i t ^^-04-0013 za finančni najem opreme poslovnih in arhivskih prostorov v DU Celje v višini 45.054 

- pr°jekt ID 16132-04-0016 za finančni najem opreme DU Kranj v višini 0 tisoč SIT 
_ roJekt ID 1612-02-4614 - obnova opreme v vrednosti 51.672 tisoč SIT 

rojelct ID 1612-02-4615 - manjše investicije v skupni vrednosti 20.668 tisoč SIT 

18. 
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- Projekt ID 1612-02-4606 - obnove objektov, najnujnejša obnovitvena dela v vrednosti 34.015 tisoč SIT 

Projekti so sofinancirani tudi iz namenske postavke 8619-Osnovna sredstva-odprodaja državnega premoženja 

8619 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 

ObrazloHtev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva od prodaje načrtovana iz naslova prodaje objektov v Odloku o programu prodaje državnega financiranja in 
stvarnega premoženja iz naslova odprodaje poslovnih prostorov v DU Kranj. 

V okviru sprejetih pravic porabe na postavki 8619 iz naslova odprodaje državnega premoženja so načrtovana 
sredstva v vrednosti 70.341 tisoč SIT za porabo katerih pa bo predhodno potrebno realizirati sprejet načrt odprodaje 
državnega premoženja. 

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

Pravice porabe ustvarjene v letu 2004 z odprodajo poslovnih prostorov na Jesenicah prenešenev leto 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V okviru namenske postavke 8619 - Osnovna sredstva od prodaje državnega premoženja se načrtuje realizacija 
nakupa poslovnih prostorov v DU Ljubljana, Izpostavi Grosuplje, obnova poslovnega objekta DU Kočevje m 
sofinanciranje projektne dokumentacije. 

ObrazloHtev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru namenske postavke 8619 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja se načrtujeta dva 
projekta v Načrtu razvojnih programov (1612-04-0019 Nakup poslovnih prostorov v DU Ljubljana, Izpostava 
Grosuplje v višini 16.046 tisoč SIT in nov projekt 1612-05-0001 Obnova poslovnega objekta Kočevje v načrtovani 
višini 48.229 tisoč SIT). 

283 - Pobiranje prihodkov za druge uporabnike 

ObrazloHtev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za financiranje materialnih stroškov iz naslova pobiranja prihodkov za druge uporabnike (Gospodarska 
zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije), od 1.1.2005 dalje z uveljavitvijo novega zakona o davčni službi 
(ZDS-1) Davčna uprava RS ne bo več prejemnik nadomestila za stroške nastale iz naslova pobiranja članskih 
prispevkov za navedene uporabnike, temveč bo nadomestilo prihodek proračuna RS. 

Davčna uprava RS bo navedene stroške financirala v breme integralne proračunske postavke 3354-Materialni 
stroški. 

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

Zaradi implementacije zakona o davčni službi Davčna uprava RS pravice porabe za stroške pobiranja prihodkov za 
druge uporabnike v letu 2005 planira na integralni proračunski postavki 3354-Materialni stroški. Na navede 
postavki se načrtujejo le prilivi ustvarjeni iz naslova zaračunanih storitev pogodbenim partneijem (Sindikat obrtn 
delavcev, Skladi za izobraževanje pri samostojnih podjetnikih in Stanovanjski skladi pri samostojnih podjetnikih). 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uspešna realizacija pogodbeno dogovoijenih nalog z navedenimi partnerji iz 7. člena ZDS-1. 

126 - Sodelovanje in komuniciranje z davčnimi zavezanci 

ObrazloHtev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prilivi so bili ustvarjeni z lastno dejavnostjo izdajanja publikacije Davčni bilten v predhodnem letu. Z izdajanjeI^ 
Davčnega biltena je Davčna uprava RS zagotavljala informiranost davčnih zavezancev z novostmi in pojasnili p 
plačevanju davkov in drugih dajatev. 

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

Davčna uprava RS v letu 2005 načrtuje informiranje davčnih zavezancev preko internetne strani in izdajanje"1 

brezplačne publikacije. 



Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Davčna uprava RS v letu 2005 načrtuje informiranje davčnih zavezancev preko intemetne strani in izdajanjem 
brezplačne publikacije. 

8899 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na namenski postavki 8899 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine so bila ustvarjena s prilivi iz naslova 
uveljavljanja odškodninskih zahtevkov po sklenjenih zavarovalnih policah za poškodovana vozila. 

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

Ustvaijena sredstva odškodnin iz naslova odškodninskih zahtevkov. 
Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sredstva na namenski postavki se bodo porabila za financiranje stroškov popravil poškodovanih vozil. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje financiranja stroškov popravil poškodovanih vozil in zagotavljanje financiranja popravila prevoznih 
sredstev in sofinanciranje nakupa novih v primeru totalnega uničenja vozil v okviru Projekta ID 1612-02-4601 - 
Obnova voznega parka. 

7791 - Nepremičnine - sredstva najemnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na namenski postavki 7791 - Nepremičnine - sredstva najemnine so bila ustvaijena z oddajo poslovnih 
prostorov v Kopru - Izpostavi Izola, v Ljubljani, v Velenju in v Krškem. g 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev g 

Sredstva so namenjena za financiranje stroškov najemnin poslovnih prostorov v davčnih uradih. 
3 £L 

1113 - Carinska uprava RS  . V V: 

^ ~ Bilanca odhodkov 

jj04l602 - Carinska administracija  

Podprograma 

Carinska uprava Republike Slovenije deluje kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Osnovno poslanstvo carinske 
službe je izvajati carinsko in davčno politiko na učinkovit način, tako da se ščiti družbo, spodbuja razvoj 
gospodarstva in zagotavlja hiter pretok blaga in pomikov. 

^ skladu z Zakonom o carinski službi so temeljne naloge službe: 
opravljanje carinskega in trošarinskega nadzora: 
odobravanje carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga; 
izvajanje carinske in trošarinske kontrole ter inšpekcijskih pregledov; 
preprečevanje in odkrivanje kaznivih ravnanj v zvezi z blagom, ki se vnaša na carinsko območje ali iznaša iz tega 
območja, in v zvezi s trošarinskimi izdelki ter vodenje postopka o carinskih in trošarinskih prekrških na prvi 
stopnji; 
opravljanje kontrole vnosa in iznosa domačih in tujih plačilnih sredstev; 
kontrola vnosa, iznosa in tranzita blaga, za katero so predpisani posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, 
varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja nacionalnih vrednost umetniške, 
zgodovinske ali arheološke vrednosti ali varovanja lastnine; 
kontrola prehajanja oseb čez državno mejo na mejnih prehodih, kijih določi Vlada RS; 
opravljanje drugih nalog, določenih v navedenem zakonu in drugih predpisih. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Osnovni zakonski okvir poslovanja carinske službe v Republiki Sloveniji po vstopu v EU je Zakon o carinski službi, 
evropski Carinski zakonik, Zakon o trošarinah, Zakon o DDV in podzakonski akti, izdani na njihovi podlagi. Naloge 
carinski službi nalaga vrsta drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, z vstopom v Evropsko unijo pa se večina 
evropskih predpisov na carinskem področju uporabljala neposredno. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu s strategijo razvoja carinske službe, so glavni strateški cilji carinske službe: 
- poenostavitev zakonodaje in enotno izvajanje carinskih postopkov, 
- učinkovito pobiranja dajatev, 
- boj zoper kriminalna dejanja, . 
- uporaba informacijske tehnologije in e-poslovanja, 
- izboljšanje strokovnosti dela zaposlenih in pogojev za njihovo delo, 
- izboljšanje mednarodne vloge carine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Carinska uprava RS je v letu 2004 izvedla obsežno reorganizacijo carinske službe zaradi vstopa v EU, katere 
posledica je bila prerazporeditev dela zaposlenih v druge državne organe, kakor tudi prenos objektov in opreme na 
mejnih prehodih, kjer je carinska služba prenehala opravljati nadzor. 

Glede na prvotno sprejeti proračun za leto 2005 so bila z rebalansom proračuna drastično zmanjšana sredstva za 
maso plač, materialne in druge stroške ter investicije v višini 1.100.000 tisoč SIT, z namenom, da se dodelijo 
organom, katerim so bili prerazporejeni delavci, zgradbe in oprema. 

V okviru planiranih sredstev načrtujemo uresničitev letnih izvedbenih ciljev za doseganje dolgoročnih strateških 
ciljev, ki so oblikovani v okviru smernic Evropske Komisije za carinske administracije držav članic. 

Na področju poenostavitev zakonodaje in enotnega izvajanja carinskih postopkov se v letu 2005 načrtujejo 
aktivnosti za: 
- uvedbo sprememb carinskega zakonika z vpeljavo koncepta pooblaščenega ekonomskega operateija (Authorised 

Economic Operator); 
- sprejem in uvedbo celovite revizije carinskega zakonika; 
- vključevanje ekonomskih operaterjev v sprejemanje EU zakonodaje; 
- uvajanje poenostavitev in sporazumov o medsebojnem sodelovanju z gospodarstvom (MoU) za okrepitev 

sodelovanja z gospodarstvom. 

Na področju učinkovitega pobiranja dajatev so ključne naloge: 
- izboljšanje kvalitete in obsega nadzora in kontrole na carinskem in trošarinskem področju; 
- boljša uporaba analize tveganja z vpeljavo skupnih kriterijev in standardov in učinkovito izmenjavo podatkov; 
- aktivnosti zoper napačno deklariranje blaga (tarifa, vrednost, poreklo); 
- izboljšanje sodelovanja med carino in ostalimi organi (davčna služba, devizni inšpektorat, veterinarska in fi'°" 

sanitarna inšpekcija...). 

Na področju boja proti kriminalnim dejanjem so ključne naloge: 
- razvoj in upravljanje metod analize tveganja in selektivnosti na področju III. stebra; 
- okrepljen boj proti prevaram in piratstvu; 
- izboljšanje IT podpore in izmenjave podatkov; 
- sodelovanje v skupnih carinskih akcijah; 
- izboljšanje sodelovanja z drugimi carinskimi administracijami in z institucijami EU (OLAF, EUROPOM. 

CEPOL...); 
- izboljšanje sodelovanja z ostalimi nacionalnimi organi (policija, AFCOS, pravosodje, ...). 

Na področju uporabe informacijske tehnologije in uvedbe e-poslovanja se načrtuje: 
- uvedba avtomatiziranega izvoznega sistema (Automated Export System - AES); 
- uvedba avtomatiziranega uvoznega sistema (Automated Import System - AIS); 
- vzpostavitev sistema za izmenjavo informacij na področju analize rizika; 
- izgradnja podatkovne baze pooblaščenih ekonomskih operaterjev; 
- vzpostavitev enotnega okna; 
- vzpostavitev enotne vstopne točke za operateije; 
- izgradnja enotnega carinskega informacijskega portala; 
- izvedba nacionalnega dela projekta informatizacije gibanja in nadzora nad v EU harmoniziranimi trošarinskiin1 

izdelki (ECP - Excise Movement and Control Svstem Computerisation Project). 

Na področju izboljšanja strokovnosti dela zaposlenih in pogojev za njihovo delo so glavne naloge: 
- dokončati delo na področju reorganizacije carinske službe zaradi vstopa RS v EU; 
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* pridobitev dodatnih pooblastil CURS; 
* izboljšanje sistema notranjih kontrol in delovanja revizijske službe; 
" priprava in izvedba sistema izobraževanja in usposabljanja za učinkovito delovanje službe; 
* aktivno sodelovanje CURS v programih Customs 2007 in Fiscalis; 
* vzpostavitev enotnega sistema ukrepov za zagotovitev hitre in učinkovite medsebojne upravne pomoči pri 

izterjavi davščin. 
Na področju izboljšanje mednarodnega sodelovanja na področju carine so ključna področja, na katerih bo delovala 
cariaska služba: 
" ustrezno predstavljanje carinske službe v mednarodnih institucijah in organih, ki se ukvarjajo s carino (Svetovna 

carinska organizacija, Svetovna trgovinska organizacija,...); 
nuđenje strokovne pomoči državam z evropsko perspektivo; 
aktivnosti na področju bilateralnega sodelovanja. 

3°96. piače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena financiranju plač, dodatkov, regresa, povračil stroškov prehrane med delom in prevoza na 
del°, sredstev za delovno uspešnost in nadurno delo, jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči 
"službencev carinske službe. Zagotovljena so tudi sredstva za prispevke delodajalca. V skladu z navodilom za 
"ačrtovanje sredstev za plače smo upoštevali tudi 2 % povečanje izhodiščne plače od meseca julija dalje ter 3,04 % 
Povečanje zneska za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje od meseca avgusta dalje. 

Sanirali smo sredstva za plače za zaposlitve 40 nadomestnih carinskih uslužbencev od meseca julija dalje. Postopki 
Zaposlitev so v teku in bodo v kratkem vse odločbe o izbiri kandidatov dokončne. Zaposlitve so v skladu s 
kadrovskim načrtom za leto 2005. 

^'odišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Potreben obseg sredstev za plače zaposlenih in drugih izdatkov zaposlenih je izračunan na podlagi porabe sredstev 
*a ta namen v prvih štirih mesecih leta 2005 in potrebnih sredstev za obstoječe in nadomestne zaposlitve v okviru 
^dravskega načrta, ki bodo realizirane praviloma z mesecem julijem 2005. Ocena porabe sredstev do konca leta 

temelji na potrebnih sredstvih za 1842 zaposlenih na CURS. 

420" Materialni stroški 
raZloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo carinske službe. Gre za izdatke za plačilo: 
Pisarniškega in splošnega materiala in storitev (pisarniški material, čistilni material in storitve, storitve varovanja, 
nakup strokovne literature, računalniške storitve, idr.), 
posebnega materiala in storitev (službena obleka carinskih delavcev, idr.), 
energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij (poštnine) 
Prevozne stroške in storitve (gorivo za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, zavarovanje vozil, idr), 
stroškov za službena potovanja doma in v tujini, 
stroškov tekočega vzdrževanja objektov in opreme, vključno z zavarovanjem 
stroškov najemnin, 

^ * »dr. stroškov. 

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

Sodišča na katerih temeljijo izračuni so: 
°cena realizacije v prvem trimesečju leta 2005, 

. naP°ved povprečne stopnje inflacije za leto 2005, 
ikonske idr. podlage, kot npr. za nakup službene obleke Pravilnik o službeni obleki delavcev carinske službe, za 
Ovajanje zdravstvenih pregledov za carinske delavce Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter Pravilnik o varstvu 
Pr> delu v Carinski upravi RS, za izvajanje strokovnega izobraževanja carinskih delavcev Pravilnik o strokovnem 

. lzPitu in izobraževanju delavcev carinske službe in Strategija izobraževanja,... 
Preteklih letih sklenjene pogodbe, zlasti najemne pogodbe. 

2849, T 
" investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

razlofi ^ <Jtev dejavnosti v okviru proračunske postavke ' 
IZvajanje dejavnosti smo planirali sredstva za investicijske odhodke, in sicer za: 

3 c- V) 
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^'2005 655 poročevalec, št. 31/11 



- izgradnjo povezljivosti našega informacijskega sistema s sistemi, ki jih uporablja EU na področju carinskega 
poslovanja, in sicer ITMS (Integrated Tarriff Management System, ki združuje podsisteme TARIC (Tarif 
Integree Communautaire), EBTI (European Binding TarifF Information), SMS (Specimen Management System), 
TQS-Quota (Tariff Quota and Surveillance system), TQS-Surveillance (Tariff Quota and Surveillance System - 
Surveillance)), EMCS (Excise Movement and Control System), FORMS (exchange of electroaic forms between 
taxation administrations), ISPP - LPR (Information System for Processing Relief), NCTS (New Computerised 
Transit system), ' '; 

- nakup laboratorijske opreme za potrebe prilagajanja dela in postopkov v laboratoriju standardom v EU m 
pridobitve akreditacije, kakor tudi za opravljanje rednih analiz za potrebe izdajanja strokovnih mnenj na 
področju uvrščanja blaga v nomenklaturo carinske tarife; 

- nakup novih osebnih vozil kot zamenjavo za iztrošena vozila, ki bodo v tem letu vključena v posebni načrt 
prodaje, 

- nakup strojne in programske opreme za potrebe posodobitve carinskega in trošarinskega informacijskega 
sistema, povečanja števila mrežnih priključkov in razširitev obstoječih za nakup manjkajočih in vzdrževanje 
obstoječih licenc; 

- nakup opreme za preiskovalno službo: 
- izvajanje investicijskega vzdrževanja objektov. . 

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

Izračun potrebnih sredstev za opremo, vozila in informatizacijo je določen na podlagi količinskih potreb in cen, ki 
bodo predvidoma dosežene z oddajo javnega naročila za nabavo opreme na trgu. 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru načrta razvojnih programov se vodijo naslednji projekti: 
- 1613 -02-0001 Izgradnj a informacijskih sistemov po vezij ivosti z Evropo, 
- 1613-04-0001 Finančni najem stavbe Zeleni trikotnik, 
- 1613-04-0002 Obnova voznega parka CURS, 
- 1613-04-0003 Preiskovalna služba, 
- 1613-04-0004 Posodobitev informatizacije CURS, 
- 1613-04-0005 Posodobitev opreme CURS, 
- 1613-04-0006 Posodobitev objektov CURS. 

8385 - Nakup, graditev, obnova ali investicijsko vzdrževanje nepremičnin - sredstva 
najemnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so pridobljena sredstva iz naslova odprodaje ali oddaje v najem zemljišč, zgradb ali prostorov 
v lasti carinske službe. 

IzJtodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Obseg sredstev je ugotovljen na osnovi pogodb, sklenjenih za oddajo v najem prostorov v lasti carinske službe. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu s 80. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999), 70. členom Pravilnika o postopkih 
izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/2004) in 54. členom Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Uradni list RS, št. 12/2003) se sreds 
namenijo za vzdrževanje nepremičnin v skladu z načrtom nabav in gradenj. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Realizacija sredstev je predvidena v okviru projekta načrtov razvojnih programov 1613-04-0006 Posodobiti 
objektov CURS. 

7392 - Organizacija carinskih iger držav CEFTE in alpskih držav 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Slovenska carinska služba se že od leta 1997 udeležuje zimskih športnih iger carinikov alpskih držav (Fr*nC'''eV 
Avstrija, Švica, Italija, Nemčija). V letu 2005 so na postavki 7392 načrtovana sredstva za udeležbo naših delavc 
na igrah. 

Tovrstno sodelovanje »slovenske carinske administracije z drugimi carinskimi administracijami evropskih drža 
krepi sodelovanje tudi na strokovnih področjih in pripomore k prepoznavnosti naše države v evropskem merilu. 



Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izračun potrebnih sredstev na tej postavki temelji na obsegu stroškov, ki je nastal pri preteklih udeležbah, ko 
Slovenija ni bila gostiteljica, ampak samo udeleženka iger. 

1215 - Stroški hrambe in prodaje carinskega in drugega blaga 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje hrambe in prodaje carinskega blaga so na postavki načrtovana sredstva za poravnavanje stroškov 
hrambe in prodaje vozil ter ostalega carinskega in drugega blaga. Hrambo in prodajo vozil v skladu z določili 
opravlja pooblaščeni, na javnem razpisu izbrani izvajalec, hrambo in prodajo ostalega carinskega in drugega blaga 
Pa izvajajo carinski uradi sami, vse v skladu z Zakonom o carinski službi (Uradni list RS, šL 56/99, 52/02-ZDU-l in 
110/02-ZGO-l, 57/2004) in Zakonom o davčnem postopku (ZdavP-1; Uradni list RS, št. 54/04; 139/04). 

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

Obseg stroškov na tej postavki je določen: 
za hrambo in prodajo vozil glede na dosežene cene v javnem razpisu za izbranega izvajalca in predvideno 
količino prevoznih sredstev, ki bodo predmet obravnave izbranega izvajalca, 
za hrambo in prodajo ostalega blaga pa predvsem glede na to ali pristojni carinski urad za prodajo razpolaga s 
svojimi prostori za hrambo ali jih je potrebno imeti v najemu. 

^391 - Tekoče vzdrževanje objektov CURS 

®brazlo&tev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje objektov carinske službe predvsem v notranjosti 
farmskega območja. Z vzdrževalnimi deli se na objektih zagotavlja normalne pogoje za delo v obstoječih objektih, 

fedstva so namenjena predvsem za beljenje, zamenjavo dotrajanih talnih oblog, stavbnega pohištva, sanitarij, ipd. o 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva so načrtovana glede na letni plan potrebnih del na objektih, ki se ugotavljajo s popisi ter predvidenih cen 
Pri oddaji javnega naročila. p 

Let i cl. cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je predvsem zamenjava dotrajanih talnih oblog v objektih, slikopieskarska dela v objektih, zamenjava PVC 
"tteže nad parkirnimi prostori, popravilo fasadnega ometa na objektih, ipd. 
raZlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

^ostavka ni povezana z nobenim izmed projektov NRP. 

8437 
~ i>akup opreme - sredstva od prodaje državnega premoženja 

r"Zloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

j okviru te postavke so pridobljena sredstva iz naslova kupnin od prodaje opreme v lasti carinske službe. 
°<liš(a in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

^kseg sredstev je ugotovljen na osnovi predvidenih prodaj opreme v skladu s programom prodaje državnega 
Premoženja za leti 2004 in 2005. 
i ci/ii J1 na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

y^ladu s 80. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999), 70. členom Pravilnika o postopkih 
^zvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/2004) in 54. členom Uredbe o pridobivanju, 

n/polaganju m upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Uradni list RS, št. 12/2003) se sredstva ženijo za nakup opreme v skladu z načrtom nabav. 
Obrazi r »Zitev projektov v okviru proračunske postavke 

t*ieje'aC'ia srec^tev Je predvidena v okviru projekta načrtov razvojnih programov 1613-00-0005 Vzpostavitev J 

'8. 
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8328 - Nakup prevoznih sredstev - sredstva od prodaje državnega premoženja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so pridobljena sredstva iz naslova kupnin od prodaje prevoznih sredstev v lasti carinske službe. 

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

Obseg sredstev je ugotovljen na osnovi predvidenih prodaj prevoznih sredstev v skladu s programom prodaje 
državnega premoženja za leti 2004 in 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu s 80. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999), 70. členom Pravilnika o postopkih 
izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/2004) in 54. členom Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Uradni list RS, št. 12/2003) se sredstva 
namenijo za nakup prevoznih sredstev v skladu z načrtoip nabav prevoznih sredstev. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Realizacija sredstev je predvidena v okviru projekta načrtov razvojnih programov 1613-04-0002 Obnova voznega 
parka CURS. 

8406 - Nakup opreme - sredstva odškodnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so pridobljena sredstva iz naslova odškodnine iz naslova zavarovanj opreme, ki se pridobijo v 
primeru nastanka škode na podlagi zavarovalne pogodbe, sklenjene z zavarovalnico. 

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

Obseg sredstev je ugotovljen na osnovi izplačanih odškodnin iz naslova zavarovanj prevoznih sredstev v letu 2004 
in prvem četrtletju leta 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu s 80. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999), 70. členom Pravilnika o postopkih 
izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/2004) in 54. členom Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Uradni list RS, št. 12/2003) se sredstva 
namenijo za nakup opreme v skladu z načrtom nabav. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Realizacija sredstev je predvidena v okviru projekta načrtov razvojnih programov 1613-00-0005 Vzpostavitev J 
meje. 

8467 - Nakup prevoznih sredstev - sredstva odškodnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so pridobljena sredstva iz naslova odškodnine iz naslova zavarovanj prevoznih sredstev, ki se 
pridobijo v primeru nastanka škode na podlagi zavarovalne pogodbe, sklenjene z zavarovalnico. 

IzJtodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Obseg sredstev je ugotovljen na osnovi izplačanih odškodnin iz naslova zavarovanj prevoznih sredstev v letu 2004 
in prvem četrtletju leta 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu s 80. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999), 70. členom Pravilnika o postopki!1 

izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/2004) in 54. členom Uredbe o pridobivanj ^ 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Uradni list RS, št. 12/2003) se sreas 
namenijo za nakup prevoznih sredstev v skladu z načrtom nabav prevoznih sredstev. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Realizacija sredstev je predvidena v okviru projekta načrtov razvojnih programov 1613-00-0005 Vzpostavitev 
meje. 



03021601 - Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami 

Opis podprograma 

Carinska služba je z vstopom v Evropsko unijo postala del carinske administracije EU. Ustrezna pripravljenost in 
usposobljenost carinske službe je izrednega pomena za enotno izvajanje skupne gospodarske politike v EU na 
pomembnih področjih: 
■ pobiranju dajatev, 
- nadzor nad nedovoljeno trgovino (orožje, droge, itd.), 
- nadzor nad standardi, 
- kmetijska kontrola, 
■ zaščita industrije (tarifa, kvote, itd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Udeležba Slovenije v programu Carine 2007 je predvidena v skladu z Memorandumom o soglasju med Evropsko 
skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Republike Slovenije v programu Skupnosti Carine 2007 (UL 
št.44/03), ki je bil sprejet na podlagi Uredbe o ratifikaciji sklepa št. 2/2002 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o 
sprejemu splošnih določil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti in sklepom Vlade 
Republike Slovenije, sprejetim na 14. redni seji dne 27.3.2003. 

Sodelovanje CURS v delu svetovne Carinske organizacije temelji na 12.členu Konvencije o ustanovitvi Sveta za 
carinsko sodelovanje (1950), (Uradni list RS, z dne 1.7.1992). 

dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V sklopu tega podprograma je planirana finančna udeležba za sodelovanje CURS v delu Svetovne carinske 
organizacije (WCO). 

^e,n' izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Republika Slovenija je od leta 1992 članica Sveta za carinsko sodelovanje (ki seje kasneje preimenoval v Svetovno gj 
carinsko organizacijo). Ta organizacija, ki je po številu članic največja svetovna organizacija predstavlja strokovno c 

združenje v katerem države članice skozi številne instrumente (konvencije, priporočila, sporazumi, tehnični sestanki, S 
izobraževanja, izmenjave) izboljšujejo medsebojno sodelovanje, sodelovanje z okoljem in prispevajo k hitrejši rasti, 
ler k boljši varnosti. 3 

1642 - Sredstva za sodelovanje Slovenije v mednarodnih organizacijah 
r"zloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za sodelovanje v okviru Svetovne carinske organizacija (WCO)se planirajo na podlagi 12.člena Konvencije 
0 ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje (1950), (Uradni list RS, 1.7.1992) ki govori o finančnih obveznostih 
držav članic in obsegajo plačilo članarine za leto 2005 18.479,53 EUR. 

V'odifča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Prispevek za sodelovanje v okviru Svetovne carinske organizacije se določi letno v skladu s statutom organizacije. 

'**63 - Sodelovanje v programu CUSTOMS - tuja donacija 

'"""zZožitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^ okviru postavke 7863 - sodelovanje v programu CUSTOMS se pridobljena sredstva od Evropske unije porabljajo 
^ vračilo stroškov udeležencev za aktivnosti, ki so organizirane v okviru omenjenega programa. 

V'°diiča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

^'šina prejetih sredstev iz strani Evropske unije je odvisna od obsega realiziranih aktivnosti, ki so v okviru 
Pr°grama. 

- Vzpostavitev južne meje    

Pis Podprograma 

Carinska uprava RS mora skupaj z ostalimi službami, ki so prisotne na južni meji, poskrbeti za vzpostavitev južne 
^eje na način, da bo lahko izvajala naloge, ki so naložene carinski službi v skladu z Zakonom o carinski službi in z 
J^gimi predpisi na zunanji meji evropske unije. V ta namen se v skladu s sklepom Vlade RS iz 10. seje z dne 01. 

■ 2001 pri Carinski upravi RS predvidijo sredstva porabe za specialno in informacijsko opremo. Prav tako se v 

o. t/) 
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sklopu tega podprograma planira sredstva za opremo mejnih prehodov, ki so predvideni z Zakonom o ratifikaciji 
Sporazuma med R Slovenijo in R Hrvaško, objavljenim v Uradnem listu RS, Št. 63/01. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Vzpostavitev južne meje je potekala v skladu z Zakonom o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi (Uradni 
list MP, št. 13/97, z dne 24. 07. 97) med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi 
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino ter protokolom, s katerim se 
spreminja evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter 
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (MESP). V 98. členu omenjenega 
zakona (v VII. oddelku: Preprečevanje nezakonitih dejavnosti) je navedeno: 

1. Pogodbenice v okviru svojih pooblastil in pristojnosti vzpostavijo okvir za sodelovanje z namenom preprečiti 
nezakonite dejavnosti, kot so: 

tajno priseljevanje in nezakonita prisotnost državljanov pogodbenic na njunih ozemljih ob ustreznem 
upoštevanju načel in običajnih postopkov za ponovni prevzem oseb, 
nezakonite gospodarske dejavnosti, zlasti korupcija, 
nezakoniti posli z različnim blagom, vključno z industrijskimi odpadki in ponaredki, 
nezakonito trgovanje z mamili in psihotropnimi snovmi, 
nezakonito trgovanje z motornimi vozili, 
organizirani kriminal, tatvine ali nezakonito trgovanje z radioaktivnimi in jedrskimi snovmi. 

2. Sodelovanje na področjih, ki so navedena v prvem odstavku je predmet medsebojnih posvetovanj in tesnega 
usklajevanja. Sodelovanje naj bi vključevalo tehnično in upravno pomoč za: 

pripravo notranje zakonodaje za preprečevanje nezakonitih dejavnosti, 
ustanavljanje informacijskih središč, 
izboljšanje učinkovitosti ustanov, odgovornih za preprečevanje nezakonitih dejavnosti, 
usposabljanje osebja in razvoj preiskovalnih objektov in naprav, 
oblikovanje obojestransko sprejemljivih ukrepov za preprečevanje nezakonitih dejavnosti. 

Podlaga porabe podprograma Vzpostavitev južne meje pa temelji na Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leto 
2004 in 2005. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj v okviru podprograma je zagotoviti v skladu z dinamiko izgradnje in prenove mejnih prehodov ter 
* izgradnje mejnih prehodov za obmejni promet materialne pogoje za vzpostavitev južne meje, in sicer opremiti 

objekte z ustrezno informacijsko in specialno opremo ter drugo potrebno opremo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj podprograma je v skladu s planom dokončanja oziroma prenove mejnih prehodov in mejnih prehodov za 
obmejni promet v letu 2005 nabaviti ustrezno opremo za te prehode. 

5469 - Vzpostavitev nadzora na južni meji 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s planom dokončanja mejnih prehodov in mejnih prehodov za obmejni prometne bo v letu 2005 nabavila 
in dopolnila oprema za prehode dokončane v zadnjem obdobju. 

V letu 2005 bodo zgrajeni oziroma prenovljeni preostali mednarodni mejni prehodi, za katere bo potrebno investirati 
v informacijsko infrastrukturo z izgradnjo lokalnih omrežij, specialno opremo kot so ura za registracijo delovnega 
časa, kamionska tehtnica, video nadzor, ipd. ter drugo opremo, kot so fotokopirni stroji, telefonske centrale s 
telefonskimi aparati, klima naprave, pisarniško pohištvo, arhivski regali, ipd. 

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

Izračun potrebnih sredstev za opremo je določen na podlagi količinskih potreb in cen, ki bodo predvidoma dosežene 
z oddajo javnega naročila za nabavo opreme na trgu. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so predvsem nabaviti prevozna sredstva, namizno računalniško opremo, specialno opremo (video nadzor, 
ura za registracijo delovnega časa, kamionska tehtnica, ipd.) in ostalo opremo (pisarniško in drugo pohištvo, 
pisarniška oprema, klima naprave, telefonske centrale s telefonskimi aparati, ipd.) za novo zgrajene mejne preho 
na južni meji. 
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru načrta razvojnih programov in v okviru proračunske postavke vodi Carinska uprava RS projekt NRP št. 
1613-00-0005 Vzpostavitev J meje. Projekt se v celoti financira s proračunskimi viri. 

v • '**•' 1 ' 
)reprecevarije pranja 

A - Bilanca odhodkov 

ij041602 - Urejanje in nadzor na področju preprečevanja pranja denarja   

9po podprog rama 

Urad RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju Urad) opravlja naloge aktivnega posrednika med 
organizacijami iz finančnega sistema na eni ter policijo, pravosodnimi in drugimi državnimi organi na drugi strani. 
Urad sprejema, zbira, analizira in posreduje podatke, kijih prejme od organizacij iz 2. člena Zakona o preprečevanju 
Pranja denarja (v nadaljevanju ZPPD), odvetnikov, notarjev, revizorjev, računovodij, davčnih svetovalcev in od 
drugih pristojnih organov. Od navedenih prejema Urad podatke o sumljivih transakcijah in o gotovinskih ter 
Povezanih gotovinskih transakcijah nad določenim zneskom. 
Če Urad oceni, da so v zvezi s transakcijami ali določenimi osebami podani razlogi za sum pranja denarja, lahko od 
finančnih organizacij, drugih zavezancev, državnih organov in organizacij z javnimi pooblastili zahteva določene 
Podatke in dokumentacijo, kije potrebna za odkrivanje in preprečevanje kaznivega dejanja pranja denarja. V kolikor 
Urad pri analizi pridobljenih podatkov ugotovi, da obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje 
pranja denarja, zbrane podatke in dokumentacijo posreduje pristojnim organom. Urad lahko v primeru utemeljenega 
suma pranja denarja tudi zaustavi izvršitev transakcij za največ 72 ur. 

Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov s področja pranja denarja so Banka Slovenije, sodišča, državno 
tožilstvo, sodniki za prekrške in drugi državni organi dolžni Uradu posredovati določene podatke v zvezi s prekrški 
■z ZPPD in kaznivimi dejanji pranja denarja, tako da Urad vodi evidenco o vseh tovrstnih kaznivih ravnanjih. 

Poleg navedenega Urad opravlja tudi nadzor nad organizacijami iz 2. člena ZPPD in drugimi zavezanci glede 
njihovega izvajanja ZPPD in sodeluje pri: 

pripravi predlogov sprememb in dopolnitev predpisov, ki vplivajo na področje pranja denarja; 
izobraževanju in strokovnem usposabljanju zaposlenih v finančnem sektorju, policiji, pravosodnih in nadzornih 
organih, doma in v tujini; 
obveščanju javnosti preko medijev in v obliki predavanj ter strokovnih člankov. 

Urad je pooblaščen za izmenjavo podatkov s tujimi sorodnimi organi in mednarodnimi organizacijami, opravlja pa 
^di vlogo osrednjega organa po Zakonu o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope št. 141 o pranju, odkrivanju, zasegu 
m zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. 

^"kortske in druge pravne podlage 
• Zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01; velja od dne 25.10.2001) in Zakon o 

spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št 59/02; velja od 
20.07.2002) - pred dnem 25.10.2001 je veljal stari Zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 
36/94, 63/95 in 12/96 - obvezna razlaga); 

• Pravilnik o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri izvajanju določenih transakcij (Uradni list RS, št. 
1/04); 

• Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (skupaj z 
obrazcema, prilogo in navodilom o načinu izpolnjevanja obrazcev, ki so sestavni del tega pravilnika) (Uradni list 
RS, št. 84/01,83/02 in 1/04); 

■ Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja za 
določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah (Uradni list RS, št. 1/04); 

• Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe, notarja, revizijske družbe, samostojnega 
revizorja ali pravne oziroma fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, 

g Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 83/02); 
Pravilnik o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in 
strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, odvetnikov, odvetniških družb, notarjev, revizijskih družb, 
samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega 

7 svetovanja (Uradni list RS, št. 88/02); 
Pravilnih o kreditnih ali finančnih institucijah s sedežem v Evropski Uniji ali v tistih državah, ki po podatkih 
mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne standarde na 

D o. <W 
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področju preprečevanja in odkrivanja pranja denaija, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih 
transakcij (Uradni list RS, št. 94/02); 

8. Pravilnik o določitvi držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denaija 
(Uradni list RS, št 1/04); 

9. Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene 
navzočnosti (Uradni list RS, št. 94/02 in 1/04); 

10.Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94), Zakon s spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika (Uradni 
list RS, št.23/99) in Zakon s spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika (Uradni list RS, št.40/04); 

11.Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št 116/03 - uradno prečiščeno besedilo) in Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št43/04); 

12. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št 59/99); 
13. Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99,102/00 in 59/01); 
14.Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št.23/99 in 76/03); 
15.Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (Uradni 

Ust SRFJ, št 14/90); 
16.Zakon o ratifikaciji konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s 

kaznivim dejanjem (Uradni list RS, št. 41/97 in 31/98 -MP št 11/97 inšt.8/98); 
17.Zakon o ratifikaciji kazenskopravne konvencije Sveta Evrope o korupciji (Uradni list RS, št.26/00 - MP št7/00), 
18.Zakon o ratifikaciji konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju 

(Uradni list RS, št. 1/01 - MP1/01); 
19.Zakon o ratifikaciji konvencije ZN o transnacionalnem organiziranem kriminalu (Uradni list RS, št. 41/04). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma so: 
- sodelovanje pri pripravi Zakona o preprečeyanju pranja denarja, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega 

zakonika in drugih predpisov, ki vplivajo na področje preprečevanja in odkrivanje pranja denarja; 
- sodelovanje v medresorski skupini pri Ministrstvu za zunanje zadeve za problematiko terorizma; 
- sodelovanje predstavnikov Urada v projektih Sveta Evrope in EU (projekt CARDS) za pomoč Ruski federaciji, 

Ukrajini in Makedoniji na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denaija; 
- sodelovanje predstavnikov Urada v novih projektih Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke na 

področju pranja denaija; ' . „ 
- sodelovanje v mednarodni skupini EGMONT, ki združuje sorodne urade za odkrivanje in preprečevanje pranja ^ 

denarja iz celega sveta; 
- sodelovanje predstavnikov Urada pri delu odborov EU; 
- sodelovanje predstavnikov Urada v programu TAIEX - program za pomoč balkanskim državam na področju 

odkrivanja in preprečevanja pranja denaija; 
- izobraževanje delavcev Urada doma in v tujini; 
- izdelava novih in posodobitev obstoječih programov za vnos in obdelavo podatkov, v skladu z dolžnostmi 

vodenja evidenc po ZPPD; 
- posodobitev programske in strojne opreme v Uradu; 
- nadaljnja avtomatizacija in zagotovitev varnega prenosa določenih podatkov med organizacijami in Uradom. 

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo z naslednjimi kazalci: 
- z aktivnostmi pri pripravi zakonodaje, ki je posredno vezana na področje odkrivanja in preprečevanja pranja 

denarja, 
- z aktivnostmi v različnih organizacijah in delovnih skupinah doma in v tujini, 
- z uspešno izvedenimi usposabljanji delavcev doma in v tujini, katerih posledica bo boljše in učinkovitejše delo 
- z razvojem področja informacijske tehnologije v Uradu, ki nudi podporo vsem ostalim organizacijskim enotam- 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji podprograma so naslednji: . . 
- priprava morebitnih sprememb in dopolnitev predpisov s področja preprečevanja in odkrivanja pranja denaija 

preprečevanja financiranja terorizma; 
- sprejem novega ZKPG; 
- izobraževanje delavcev Urada; 
- zagotavljanje učinkovitosti dela Urada na področju preventive in nadzora; 
- zagotavljanje učinkovitosti dela Urada na področju dela s sumljivimi transakcijami; 
- izobraževanje zavezancev iz ZPPD v skladu s programi izobraževanja za leto 2005; 
- izobraževanje nadzornih organov v skladu s programi izobraževanja za leto 2005; 
- skrb za objavo ažuriranih podatkov na spletni strani Urada: 
- izpolnitev ciljev, ki so za leto 2005 predvideni v programih mednarodnih organizacij (SE, EGMONT, OZN. 

in z aktivnim sodelovanjem povečati prepoznavnost Slovenije v svetu; 
- posodobitev programske opreme. 

i/i 
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5920 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po določilih Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za finance, Urada in drugih 
organov v sestavi Ministrstva za finance ter sprememb in dopolnitev tega Pravilnika je v Uradu trenutno 
sistemiziranih 17 delovnih mest. Od sistemiziranih delovnih mest jih je zasedenih 16, eno delovno mesto pa bo v 
nesecu maju 2005 zasedla nova delavka, izbrana na podlagi javnega razpisa. 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pri oceni višine sredstev za plače smo upoštevali usmeritve iz Proračunskega priročnika za pripravo Rebalansa 
Proračuna za leto 2005. 

^et"i cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilj je izplačilo vseh plač in dodatkov ter plačilo vseh dajatev na izplačane plače. 

®brazioHtev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekti v okviru te postavke niso planirani. 

4502 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

postavki so planirana sredstva za materialne stroške za celotno dejavnost Urada. 

'ttodiiča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Največji del planiranih sredstev za leto 2005 bo namenjen za naslednje namene: 
kritju stroškov za telefone, telefax, elektronsko in drugo pošto, 
kritju stroškov za drobni pisarniški material in opremo, 
kritju izdatkov za službena potovanja v tujino, ki bodo povezana predvsem s sodelovanjem predstavnikov Urada 
pri delu pristojnih odborov Evropske Unije in mednarodne delovne skupine EGMONT, 
kritju stroškov fizičnega varovanja in čiščenja prostorov Urada, 
kritju stroškov za reprezentanco. 

kračuni predlogov pravic porabe temeljijo na tržnih cenah in na že sklenjenih pogodbah. 

cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljeni/i ciljev 

Letni cilj na nivoju podprograma je zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje temeljnih nalog Urada. 

brazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

^ okviru postavke niso planirani posebni projekti. 

^2 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

"Voiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavki so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v poslovne prostore in pisarniško 
°Premo. 

^°di$ča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Postavki za investicije in investicijsko vzdrževanje so planirani izdatki, ki so povezani z zagotavljanjem 
Ustreznih delovnih pogojev v prostorih, ki jih ima v uporabi Urad. 

' c'0i na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
na nivoju podprograma je zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za delavce Urada, doseganje zastavljenih 

^ Jev pa bo merljivo z izvedbo načrtovanih projektov. 

"Možitev projektov v okviru proračunske postavke 

[)a°'cv'ru proračunske postavke načrtujemo nakup potrebne pisarniške opreme in nakup ter montažo dveh klimatskih 



A - Bilanca odhodkov 

14041603 - Devizni inšpektorat  

Opis podprograma 

Devizni inšpektorat RS (v nadaljevanju DIRS) opravlja nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov in 
aktov z delovnega področja Ministrstva za finance: konkretno izvaja nadzorstvo nad uporabo Zakon o deviznem 
poslovanju in na njem temelječih podzakonskih aktov. 

Delovno področje je določeno z Zakonom o deviznem poslovanju. DIRS opravlja inšpekcijski nadzor nad 
poslovanjem rezidentov, razen nad poslovanjem pooblaščenih bank in hranilnic ter drugih oseb, ki so pooblaščene 
za opravljanje menjalniških poslov. 

Po določbah Zakona o deviznem poslovanju so rezidenti: 
- gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini; 
- podružnice tujih gospodarskih družb, vpisane v sodni register RS; 
- samostojni podjetniki posamezniki oz. fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem 

oz. s stalnim prebivališčem v RS; 
- fizične osebe s stalnim prebivališčem v RS; 
- fizične osebe, ki začasno bivajo v RS na podlagi veljavne bivalne oz. delovne vize v trajanju najmanj 6 mesecev; 
- diplomatska, konzularna in druga predstavništva RS v tujini, ki se financirajo iz proračuna ter slovenski 

državljani, zaposleni na teh predstavništvih in njihovi člani. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- - Zakon o deviznem poslovanju. 

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru. 
- Zakon o upravnem postopku. 
- Zakon o prekrških 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- vodenje hitrih postopkov o prekrških na I.stopnji, 
- nadzor izvrševanja deviznih predpisov, 
- sodelovanje z OLAJFOM - Uradom za preprečevanje finančnih nepravilnosti pri Svetu Evrope, 
- izobraževanje delavcev inšpektorata. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izdaja odločb v hitrem postopku o prekrških na I.stopnji brez zamud in zaostankov, 
- kontrola potencialnih kršilcev deviznih predpisov, 
- sodelovanje z Uradom za preprečevanje finančnih nepravilnosti - OLAF pri Svetu Evrope. 

Pri izvajanju inšpekcijskih nadzorov nad izvajanjem deviznih predpisov težimo k cilju, da vsako leto povečujemo 
število teh nadzorov za« 10 %. Seveda ugotovljene kršitve, od katerih je v veliki meri odvisno vodenje postopka o 
prekrških in posledično izdane odločbe o prekrških, niso odvisne od števila izvedenih inšpekcijskih nadzorov. PraV 

tako so predlagatelji za uvedbo postopka o prekršku tudi drugi državni organi, zaradi česar je planiranje pri postopku 
o prekrških nemogoče. Cilj vodenja postopka o prekrških pa je nedvomno v tem, da so odločbe o prekrških izdane 
brez zamud in zaostankov. 

5923 - Plače 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sistemizacije delovnih mest Ministrstva za finance je razvidno, daje v DIRS sistemiziranih 14 delovnih mest u1 

sicer 11 uradniških in 3 strokovno tehnična, od katerih so zadnja 3 zasedena, od uradniških pa je zasedenih 10 mest. 

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

Glede na to, da sistematizacija po novem Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju Še ni izvedena, so bila osnova za 
planiranje mase sredstev za plače ocenjena sredstva za plače v letu 2004. Ocena sredstev za leto 2004 je bi 
izdelana na osnovi dejanskih izplačil za leto 2004 in dejanskih izplačil za 4 mesece v letu 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev plač ter vseh potrebnih prispevkov k plačam. 
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekti v okviru te postavke niso planirani. 

4503 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za materialne stroške so planirana za celotno dejavnost inšpektorata. 

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

Devizni inšpektorat RS ima prostore na Tivolski 50, kateri so last Republike Slovenije. Velik del materialnih 
stroškov oziroma največji del tako predstavljajo obratovalni stroški, ki zajemajo porabo vode, elektrike, komunalne 
storitve in energijo. 

Že v začetku smo navedli, da je osnovni cilj DIRS nadzor nad izvrševanjem deviznih predpisov ter vodenje 
Postopkov o prekrških na I. stopnji. Da bi se navedeni cilji kvalitetno in pravočasno dosegli, potrebuje DIRS za 
tekočo izpolnitev ciljev tudi določena sredstva za izdatke za blago in storitve. Pri inšpekcijskih nadzorih inšpektorji 
DIRS sodelujejo tudi z drugimi državnimi organi in inšpekcijskimi službami. Materialni stroški, ki nastanejo v zvezi 
z opravljanjem inšpekcijskih nadzorov so izdatki za službena potovanja inšpektorjev, izdatki za uporabo lastnih in 
službenih vozil, izdatki za pisarniški material, izdatki za strokovna izobraževanja in usposabljanja, kakor tudi drugi 
•zdatki, ki so nujno potrebni za tekoče izvrševanje nalog DIRS-a. 

^etn< cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev ustreznih pogojev za uspešno izvedbo inšpekcijskih nadzorov in vodenja hitrih postopkov o prekrških. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 
V okviru postavke niso planirani posebni projekti. 

OO 
2853 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov | 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke « 

postavki so planirane investicije in investicijsko vzdrževanje v poslovne prostore, pisarniško in biroopremo. čl 
L ^ e'(/' na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uspešno izveden nakup pisarniške, telekomunikacijske in druge opreme. 

1617 tf j r»o J ' . . . « Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo   - 

^ ~ Bilanca odhodkov 

^601 - Urejanje in nadzor iger na srečo   

0pis Podprograma 
U^d Rs za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljevanju: Urad) je bil kot organ v sestavi Ministrstva za finance 
"stanovljen v letu 1995 kot nadzorni organ na področju prirejanja iger na srečg v Republiki Sloveniji, in sicer za 
IZvrševanje nalog ter pristojnosti, določenih z Zakonom o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 - uradno 
Počiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIS) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. 

poslanstvo Urada je v stalnem zagotavljanju zakonitega in poštenega ter transparentnega prirejanja iger na srečo in s 
m vzpostavitev zaupanja javnosti v dejavnost prirejanja iger na srečo. 

Urad opravlja nadzorne, strokovne, upravne in razvojne naloge na področju prirejanja iger na srečo, odloča v 
^Pravnem postopku pred izdajo odločbe vlade o dodelitvi koncesij ter opravlja druge naloge, povezane z dodelitvijo 
oncesij in sklenitvijo koncesijskih pogodb oziroma izdajo dovoljenj, nadziranjem in analiziranjem izvajanja 

2h °^n"1 Precipisov, ki urejajo igre na srečo, nadziranjem opravljanja dejavnosti iger na srečo ter spremljanjem 
"ranjem in analiziranjem podatkov, prejetih od prirediteljev oziroma koncesionaijev. 

^ati naloge in pristojnosti Urada določa tudi temeljni predpis s področja iger na srečo, in sicer je v 107. členu 
°na o igrah na srečo določeno, da Urad preverja in analizira podatke za sklenitev koncesijskih pogodb oziroma 

lzdajo dovoljenj, nadzira in analizira izvajanje Zakona o igrah na srečo in drugih predpisov, izdanih na njegovi 

'8. 
**12005 665 poročevalec, št. 31/11 



podlagi, nadzira opravljanje dejavnosti, izdaja odločbe, daje predloge za uvedbo postopkov pred pristojnimi organi, 
spremlja, zbira in analizira podatke, ki jih prejema od prireditelja oziroma koncesionaija v skladu z določbami 
Zakona o igrah na srečo, ter opravlja druge upravne in z njimi povezane strokovne naloge. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonski in podzakonski predpisi, na podlagi katerih Urad opravlja svoje naloge, in ki neposredno določajo 
finančne posledice, so naslednji: 
- Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št 134/03 - uradno prečiščeno besedilo); 
- Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03,45/04 in 138/04); 
- Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo 

(Uradni list RS, št. 70/00); 
- Uredba o določitvi društev In neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na 

srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00); 
- Uredba o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma 

odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb (Uradni list RS, št. 127/03); 
- Uredba o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 41/05); 
- Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, št. 50/02 in 100/02); 
- Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 45/02 in 77/02); 
- Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti 

(Uradni list RS, št. 45/02,100/02, 57/03, 1/04 in 114/04); 
- Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave (Uradni list RS, št. 45/02); 
- Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 45/02 in 114/04); 
- Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 43/96); 
- Odredba o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja (Uradni list RS, št. 55/95 in 14/97); 
- Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na 

srečo (Uradni list RS, št. 11/96 in 12/96). 

Naloge Urada so določene tudi s koncesijskimi pogodbami, ki jih minister za finance sklene z družbami, ki so g 
pridobile koncesijo Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) za prirejanje klasičnih oziroma posebnih iger c 
na srečo. V njih so določene naloge, povezane s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za začetek prirejanja g 
posamezne klasične igre in za začetek poslovanja igralnice oziroma igralnega salona, naloge v zvezi z izdajo ^ 
dovoljenj za začetek prirejanja posebnih iger na srečo na povečanem obsegu igralnih naprav, naloge v zvezi z izdajo ^ 
dovoljenj za podaljšanje roka prodaje, naloge v zvezi z zaključkom prodaje srečk pred iztekom roka, naloge v zvezi Oj 
s spremembo pravil iger, s spremembo tehnoloških postopkov in potrjevanjem komisij pri klasičnih igrah na srečo, 
naloge v zvezi s spremembo pravilnikov o izvajanju internega nadzora, naloge, povezane s povečanjem obsega 
igralnih naprav zaradi testiranjem, in druge naloge. 

Drugi zakonski in podzakonski predpisi, katerih določbe se tudi nanašajo na področje prirejanja iger na srečo v 
Republiki Sloveniji, in s tem vplivajo na izvajanje nalog urada, so predvsem naslednji: 
- Zakon o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99 in 85/01); 
- Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in 0 

strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 
40/97 in 13/02); 

- Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97); 
- Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 59/02); 
- Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, ŠL 23/99 in 76/03); 
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99); 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04). 

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) Urad sodeluje pri sesta)'1 

seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij pri subjektih, ki jih nadzoruje, in v okviru svojih 
pristojnosti kot organ nadzora preverja tudi izvajanje določb tega zakona. 

S 1. 1. 2005 seje začel uporabljati Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03), ki bistveno spreminja dosedanji 
sistem prekrškov v Republiki Sloveniji, in za Urad določa povsem nove naloge in pristojnosti. Urad bo tako vodi 
tudi postopke o prekrških na področju prirejanja iger na srečo, izdajal odločbe o prekršku oziroma pri pristojnem 
sodišču vlagal obdolžilne predloge, kar bo pomenilo bistveno povečanje obsega njegovega dela. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V dokumentih, ki se nanašajo na strategijo nadaljnjega razvoja dejavnosti prirejanja iger na srečo v Sloveniji, 50 

določeni naslednji strateški cilji: 
- precizno zakonsko urejeno področje; 
- strokoven in učinkovit nadzor; 
- transparentno poslovanje družb, ki prirejajo igre na srečo; 
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skrb za zaupanje v verodostojnost nadzora in v dejavnost; 
* urejeni igralniški standardi ter 

učinkovito in uspešno preprečevanje možnosti pranja denaija. 

Glede na ZIS in predhodno navedene strateške cilje so dolgoročni cilji podprograma naslednji: 
zagotavljanje pogojev za uspešno in učinkovito prirejanje iger na srečo; 
zagotavljanje ustreznega zakonskega okvira za nadaljnji uspešen razvoj dejavnosti prirejanja iger na srečo; 
strokoven in učinkovit nadzor in transparentno poslovanje gospodarskih družb, ki prirejajo igre na srečo; 
dograjevanje igralniških standardov in sodelovanje v medresorski skupini za izdelavo igralniških standardov; 
sodelovanje v evropskem združenju regulatomih organov s področja iger na srečo; 
usposabljanje zaposlenih za izvajanje strokovnega in učinkovitega nadzora prirejanja iger na srečo; 
nadaljnji razvoj programske opreme za nadzor nad prireditelji oziroma koncesionaiji preko nadzornega 
informacijskega sistema. 

Letn' • ' izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni cilji Urada za leto 2005 so predvsem naslednji: 

izvajanje nadzora poslovanja gospodarskih družb, ki imajo koncesijo Vlade Republike Slovenije za prirejanje 
iger na srečo; 
Preverjanje in analiziranje podatkov ter priprava vseh potrebnih gradiv v zvezi s sklenitvijo oziroma 
podaljšanjem koncesijskih pogodb za prirejanje klasičnih in posebnih iger na srečo; 
nadaljnje dograjevanje procesa vzpostavitve učinkovitega nadzora, predvsem preko certificiranja igralnih naprav, 
izdajanja licenc za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo in nadzora poslovanja preko nadzornega 
informacijskega sistema; 
priprava osnutka podzakonskega predpisa, ki bo urejal način prirejanja iger na srečo preko svetovnega spleta 

. oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev; 
priprava osnutka strategije razvoja klasičnih iger na srečo oziroma strategije razvoja igralništva v Sloveniji; 
dopolnitev nekaterih podzakonskih aktov s področja prirejanja iger na srečo; 
spremljanje stanja na področju prirejanja iger na srečo; 
udeležba na letni konferenci igralniških nadzornih organov (GREF) in nadaljnje razvijanje bilateralnih odnosov z 
nadzornimi organi drugih držav. 

Glede na pristojnosti oziroma naravo dela Urada se bo uspešnost in učinkovitost uresničevanja letnih izvedbenih 

srečV °C'ra^a'a v sposobnosti preprečevanja oziroma odkrivanja nezakonitosti v poslovanju ponudnikov iger na C- 00 

7233 - Plače 
raZloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

terne'ju akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za finance, Deviznega inšpektorata 
nad ^'oven'Je' Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denaija in Urada Republike Slovenije za 

Prirejanja iger na srečo in na njegovi podlagi sprejete sistemizacije, je Urad organiziran po naslednjih 
*«oijih in oddelkih: 

vodstvo; 
sektor za igre na srečo, v okviru katerega sta oddelek za posebne igre na srečo in oddelek za klasične igre na 
srečo; 
Pravno - analitski sektor in 
sektor za informatiko in tehnični nadzor. 

z se opravljajo naloge, ki se nanašajo na vodenje in usklajevanje vseh področij dela v uradu, na sodelovanje 
fUgimi državnimi organi, specializiranimi organizacijami, zavodi ali posamezniki, sodelovanje pri pripravi 

s|^ nov> podzakonskih aktov in metodoloških pravil s področja iger na srečo, na pripravo splošnih aktov urada in 
sni njihovo uresničevanje, na sodelovanje pri pripravi drugih internih aktov urada, na organiziranje in izvajanje ^OSnih in oUmn;k   I—  / 1 • _• i i i *t-   i_   i  •  i  nih in skupnih zadev urada kot celote (spremljanje kadrovskih potreb, strokovnega znanja, napredovanja 
cjQ^

cev> planiranje finančnih potreb za materialne stroške, investicije, izobraževanje, pisarniško poslovanje, 
montiranje in arhiviranje), tajniška in administrativna dela za urad in druge naloge po nalogu direktoija. 

'zda > 23 i®* na srcčo se opravljajo naloge, ki se nanašajo na nadzor nad izvajanjem ZIS in drugih predpisov, 
kon ~na nJeS°vi podlagi, na planiranje, vodenje postopkov in preverjanje pogojev pred izdajo dovoljenj in 
0p esiJ' na opravljanje najzahtevnejšega nadzora iger na srečo in na sodelovanje, vodenje in neposredno 
jger 

Janje določenih nalog pri pripravi predlogov koncesijskih pogodb za trajno prirejanje klasičnih in posebnih 
prel^® srečo, na izdajo dovoljenj za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo in na podajanje predlogov sodniku za 

o o 

J8. 
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V pravno - analitskem sektoiju se opravljajo naloge, ki se nanašajo na nadzor nad izvajanjem ZIS in drugih 
predpisov na podlagi poročil, ki jih družbe, ki imajo koncesijo za prirejanje klasičnih oziroma posebnih iger na 
srečo, predložijo uradu, na pripravo predlogov podzakonskih predpisov, internih predpisov in navodil s področja 
prirejanja iger na srečo, odločb urada, pravnih mnenj oziroma stališč in na reševanje pravnih vprašanj s področja 
dela drugih oddelkov in odsekov, na izdelavo poročil in analiz o poslovanju družb, ki imajo koncesijo za prirejanje 
klasičnih oziroma posebnih iger na srečo in druge naloge, povezane z vodenjem upravnih postopkov. 

Sektor za informatiko in tehnični nadzor opravlja naloge, ki se nanašajo na izdelavo razvojnih projektov s področja 
informacijske podpore uradu, koordinacijo za pravilno vodenje postopkov certificiranja igralnih naprav in izdaje 
certifikatov za igralne naprave, na vodenje in nadzor izvedbe projekta za vzpostavitev nadzornega informacijskega 
sistema, na zagotavljanje operativnosti sistema on-line nadzora na uradu in operativnosti računalniških mrež in na 
naloge, ki so povezane z nabavo, posodabljanjem in vzdrževanjem računalniške opreme. 

V Uradu je za opravljanje navedenih nalog sistemiziranih 24 delovnih mest (vključno z direktoijem urada), in so vsa 
zasedena. 

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

Pri oceni višine sredstev za plače za leto 2005 je urad izhajal iz števila redno zaposlenih delavcev urada v letu 2004, 
ki se v letu 2005 glede na sprejeti kadrovski načrt ne bo povečalo. Nadalje je bila upoštevano tudi 2 % povečanje 
izhodiščne plače (od julija 2005 dalje). V okviru sredstev za plače so planirana tudi splošni dodatki, ki pooblaščenim 
osebam Urada pripadajo na podlagi 109a. člena ZIS, ki določa, da pooblaščenim osebam nadzornega organa za 
ovrednotenje posebne odgovornosti in zaradi omejitev pripadajo dodatki, določeni na podlagi predpisov, ki urejajo 
dodatke delavcev davčne uprave. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj v proračunskem letu 2005 na nivoju proračunske postavke je z obstoječo kadrovsko zasedenostjo čun 
bolj učinkovito uresničevati zastavljene cilje na nivoju podprograma, pri čemer posebej izpostavljamo: 
- preverjanje in analiziranje podatkov za sklenitev oziroma podaljšanje koncesijskih pogodb za prirejanje klasičnih 

in posebnih iger na srečo, saj bo v letu 2005 poteklo 7 koncesijskih pogodb za trajno prirejanje klasičnih iger na 
srečo in 29 koncesijskih pogodb za prirejanje posebnih iger na srečo; 

- izvajanje nadzora poslovanja družb, ki imajo koncesijo Vlade Republike Slovenije za prirejanje iger na srečo ter 
- dograjevanje procesa vzpostavitve dodatnih nadzornih mehanizmov (certificiranje igralnih naprav, izdajanje 

licenc za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, nadzor poslovanja preko nadzornega g 
informacijskega sistema), kijih določa Zakon o igrah na srečo. 

Kljub dejstvu, da seje predvsem v zadnjih dveh letih obseg prirejanja iger na srečo bistveno povečal, s tem pa mdi 
obseg dela Urada, pa je število zaposlenih v Uradu ostalo nespremenjeno. Dodatno je Urad s spremembami ui 
dopolnitvami ZIS pridobil Še dodatne naloge, katerih učinkovito izvajanje je ključnega pomena za zagotavljanje 
pravilnega in poštenega prirejanja iger na srečo. Trenutno tako posluje 6 koncesionaijev, ki imajo 14 koncesij za 
prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah, 37 koncesionaijev, ki imajo 40 koncesij za prirejanje posebnih iger na 

srečo v igralnih salonih, ter dve delniški družbi, ki prirejata klasične igre na srečo. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke niso planirani posebni projekti. 

cfl 

7236 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z izvrševanjem del in nalog bo urad intenzivno nadaljeval tudi v letu 2005. Temeljna naloga Urada ostaja 
neposredni nadzor vseh procesov prirejanja iger na srečo, tako na področju prirejanja klasičnih, kot posebnih iger 

srečo, pri čemer je treba poudariti, da bo v letu 2005 in vseh naslednjih letih tej obliki nadzora dan vse ve 
poudarek, kar posledično pomeni potrebo po povečevanju sredstev za kritje materialnih stroškov. 

S stališča zagotavljanja uspešnega in učinkovitega izvajanje del in nalog urada je zelo pomembno zagotavljanj® 
izobraževanja zaposlenih, saj se predvsem področje prirejanja posebnih iger na srečo tehnološko hitro razvija^ 
smeri prirejanja iger preko svetovnega spleta ter drugih sodobnih komunikacijskih sredstev. Z vidika vpliva 
višino stroškov je treba poudariti, da se izobraževanja za področje prirejanje iger na srečo izvajajo pretežno v tujin'- 

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

Višina sredstev za kritje materialnih stroškov temelji na oceni stalnih stroškov (npr. najemnine, pisarniški rna,®na'^ 
tekoče vzdrževanje), predvsem pa na oceni višine stroškov, ki so povezani z izvajanjem neposrednega na 
(prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja). Pri tem je treba poudariti, da bo planirana višina 
zadoščala za kritje teh stroškov, saj seje število gospodarskih družb, ki prirejajo igre na srečo na območju Repu 
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organov 

Slovenije v zadnjem obdobju močno povečalo. V letu 2005 se sicer planira izvedba najmanj enakega števila 
neposrednih nadzorov. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj v proračunskem letu 2005 na nivoju proračunske postavke je z obstoječimi sredstvi za pokritje 
materialnih stroškov čim bolj učinkovito uresničevati zastavljene cilje na nivoju podprograma. 

Pri tem poudarjamo, da se bo delo Urada, ki je bilo do sedaj usmeijeno predvsem v pregledovanje in analiziranje 
dokumentacije za dodelitev koncesij in sklepanje koncesijskih pogodb in oglede in ustne obravnave v zvezi s 
Podeljevanjem koncesij, preusmerilo v nadzor na terenu in primeijavo stanj in podatkov, ki so zavedeni v nadzorno 
^formacijskemu sistemu Urada. S tem se bo bistveno povečalo število neposrednih nadzorov, ti pa se bodo 
opravljali pretežno v nočnem času. Glede na razpršenost koncesionaijev oziroma oddaljenost bo treba- zagotoviti 
todi sredstva za pokritje tovrstnih izdatkov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke niso planirani posebni projekti. 

28^" 3 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^ okviru postavke so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, pisarniške in biro opreme. 

Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Predlagani znesek porabe temelji na oceni dejanske potrebe v zvezi s posodobitvijo tehnične in druge opreme s 
"Jem povečati učinkovitost in strokovnost dela zaposlenih na Uradu. 

' cty' na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
C'Ij posodabljanja tehnične opreme je povečanje učinkovitosti dela zaposlenih na Uradu. 
r"Zložitev projektov v okviru proračunske postavke 

^fad v okviru te proračunske postavke za leto 2005 planira nakup tehničnih sredstev, potrebnih za učinkovito in 
°kovno opravljanje nadzora. 

701 % 
" Premičnine - sredstva odškodnine 

raZložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^ okviru postavke so planirana sredstva za popravila oziroma servisiranje službenih vozil. 

"dišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva v višini 135 tisoč SIT so bila prejeta od zavarovalnice iz naslova kasko zavarovanja službenega vozila in 
^ o Porabljena za kritje stroškov popravil službenih vozil v škodnih primerih. 

' c"y na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Planiranimi sredstvi se zagotavlja vzdrževanje službenih vozil Urada, ki so potrebna za nemoteno izvajanje 
^ ePosrednih nadzorov. 

QM°iitev projektov v okviru proračunske postavke 

okviru te postavke niso planirani posebni projekti. 

rava RS za javna.plačila 

^"anca odhodkov 

Fiskalni sistem 
PodPrograma 

UPRi?"001 0 P'ač"nem prometu, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, Št. 105/04 (v nadaljevanju: ZPIaP- 
' Je bila 20.4.2002 kot organ v sestavi Ministrstva za finance ustanovljena Uprava Republike Slovenije za 



I 

javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Z ustanovitvijo UJP so bili postavljeni temelji za vzpostavitev novega sistema 
za opravljanje plačilnega prometa za proračunske uporabnike in s tem temelji za vzpostavitev enotnega 
zakladniškega sistema, ki je bil vzpostavljen kot posledica zahteve po bolj učinkovitem nadzoru ter transparentnosti 
javnih financ in bolj učinkovitem upravljanju z denarjem. 

Sistemi enotnih zakladniških računov države in občin, v katere so vključeni podračuni proračunskih uporabnikov, 
zagotavljajo državnemu in občinskim zakladnikom visoko raven informacij in možnost pregleda nad aktualnimi 
gibanji denarnih sredstev vseh proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v posamezen sistem enotnega 
zakladniškega računa ter gospodarno upravljanje s proračunskim denarjem. 

Na podlagi 74. člena: ZPIaP-UPB2, UJP opravlja naslednje naloge za potrebe evidentiranja in izvajanja 
javnoftnančnih tokov v okviru enotnega zakladniškega sistema: 
1. vodfregister neposrednih oziromaposrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov, 
2. vodi račune neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem 
enotnega zakladniškega računa, kot ga določa Zakon o javnih financah, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02, 110/02 (v nadaljevanju: ZJF) in so v skladu s petim odstavkom 8. člena ZPIaP-UPB2 odprti kot 
podračuni enotnega zakladniškega računa države oziroma občin, 

3. sprejema plačilna navodila neposrednih oziroma posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega 
proračuna in drugih oseb, ki poslujejo v okviru enotnega zakladniškega sistema, 

4. izdaja naloge za plačilo v breme računov neposrednih in posrednih uporabnikov, ki poslujejo v okviru enotnega 
zakladniškega sistema, 5. pripravlja in pošilja obvestila iz 26. člena ZPIaP-UPB2 vsem neposrednim in 
posrednim uporabnikom državnega in občinskih proračunov, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega 
računa, kot ga določa ZJF, 

6. zbira in pošilja podatke iz 68. člena ZPIaP-UPB2 za vse neposredne in posredne uporabnike državnega in 
občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za-pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa kot ga določa ZJF, 

7. po posebni pogodbi z Banko Slovenije lahko za Banko Slovenije izvaja storitve plačilnega prometa po tem 
zakonu, ji 

8. zbira podatke iz tretjega odstavka 68. člena in iz drugega odstavka 73. člena ZPIaP-UPB2, vodi ustrezne 
evidence teh podatkov in na podlagi teh zagotavlja ustrezne informacije, 

9. zagotavlja podatke in informacije o javnofinančnih vplačilih in izplačilih iz proračuna Republike Slovenije, g 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije m 
drugih oseb, ki morajo po predpisih o enotnem zakladniškem sistemu poslovati prek UJP v rokih, ki jih predpiše 
minister, pristojen za finance, 

10.zagotavlja podatke o plačilih davkov, prispevkov, carin in drugih dajatev, kijih davčna oziroma carinska uprava 
pobira oziroma izteijuje, 

11.opravlja druge naloge določene z zakonom oziroma drugimi predpisi. 

V letu 2005 bodo prednostne naloge UJP predvsem povezane z vzpostavitvijo učinkovitega izvajanja vseh nalog kot 
jih določa 74. člen ZPlaP. Za realizacijo teh nalogje v letu 2005 potrebno prilagoditi poslovno-informacijski sistem 
UJP. Osnovni cilj prilagoditve poslovno-informacijskega sistema UJP je nadaljevanje kvalitetnega opravljanj3 

plačilnega prometa za javni sektor ob in po prevzemu EVRA s prilagojenim informacijskim sistemom UJP novim 
tehnološkim osnovam. Ukrepi, ki jih mora UJP realizirati v letu 2005 so: 
- določitev tehnološkega in podatkovnega standarda pri izmenjavi podatkov med BS in MF-UJP, 
- izvedba prilagoditve obdelave podatkov plačilnega prometa na novo tehnologijo (Oracle), 
- prilagoditev obdelave podatkov plačilnega prometa glede na zahteve ob uvedbi EVRA. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Delovno področje UJP opredeljujejo naslednje zakonske in druge pravne podlage: 
- Zakon o plačilnem prometu, uradno prečiščeno besedilo (ZPlaP-UPB2), Uradni list RS, št. 105/04, 
- Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega 

upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi, Uradni list RS, št. 54-1/02, 
- Odredba o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa, Uradni list RS, št. 54/02, . 
- Pravilnik za upravljanje z likvidnostjo v sistemu enotnega zakladniškega računa. Uradni list RS, št. 100' > 

78/04, . 
- Navodilo o nalaganju prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države, Uradni > 

RS, št. 56/02, 
- Pravilnik za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa. Uradni list RS, št. 18/04, 78/04, 
- Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države, Uradni list RS, št. 18/04, 
- Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

ožjih delov občin, ki so pravne osebe, Uradni list RS, št. 42/03, 
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' Pravilnik o načinu in rokih obračuna in plačila aktivnih in pasivnih obresti kratkoročnih instrumentov sistema 
enotnega zakladniškega računa, Uradni list RS, št. 116/03,125/04, 

* Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Uradni list RS, št. 79/04, 

' Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter 
postopkih odpiranja in zapiranja računov, Uradni list RS, št 96/03, 72/04, 
Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Uradni list 
RS, št. 141/04, 
Pravilnik o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem, Uradni list RS, št. 89/02, 94/02, 
Navodilo o obrazcih in načinu izvajanja deviznih plačilnih navodil, Uradni list RS, št. 56/02, 
Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila, 
Uradni list RS, št. 115/02, 78/03, 53/04, 
Pravilnik za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški 
obliki, Uradni list RS, št. 117/02, 72/04, 
Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Uradni list RS, 
§t. 97/01, 81/02, 
Zakon o izvršbi in zavarovanju, uradno prečiščeno besedilo (ZIZ-UPB1), Uradni list RS, št. 40/04,132/04, 
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Uradni list RS, št. 67/93, 39/97, 1/99, 52/99,42/02, 58/03, 
Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov, Uradni list RS, št. 78/02, 86/02, 
Uporabniško navodilo za neposredne in posredne uporabnike registra transakcijskih računov BS, z dne 
30.09.2004, * 
Pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah, Uradni list RS, št. 49/04, 
Navodilo o vsebini, načinu in rokih, v katerih izvajalci plačilnega prometa zagotavljajo podatke za statistične in 
druge z zakoni določene namene, Uradni list RS, št. 34/04, 
Pravilnik o načinu ravnanja izvajalcev plačilnega prometa v zvezi z izvrševanjem sklepov o prisilni izterjavi in 
sklepov za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti, Uradni list RS, št. 91/02, 
Pravilnik o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja 
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Uradni list RS, št. 110/02,42/03, 134/03,70/04, 141/04, 
Pravilnik o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega 
računa, Uradni list RS, št. 140/04, 
Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o 
izdatkih z računov poslovnih subjektov Uradni list RS, št. 42/03, 
Navodilo o unovčevanju menic pri bankah, Uradni list RS, št. 35/03, 
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Uradni list RS, 
št. 46/03, 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (uradno prečiščeno besedilo) (ZEPEP-UPB1), Uradni 
list RS, št. 98/04, 
Navodilo o registru transakcijskih računov, Uradni list RS, št 109/04, 
Pravilnik o obrestovanju prostih denarnih sredstev na podračunih, vlog in likvidnostnih posojil v sistemu 
enotnega zakladniškega računa, Uradni list RS, št 87/04, 
Pravilnik o načinu izdelave letnega obračuna, poročanja in razporejanja presežka zakladniškega podračuna, 
Uradni list RS, št. 15/03, 13/05, 
Navodilo o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, na plačilne naloee, 

. Uradni list RS, št 86/99, 94/01, 
Zakon o javnih financah (ZJF), Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 79/01, 30/02, 56/02,110/02, 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (uradno prečiščeno besedilo), Uradni 
•«l RS, št. 130/03, 
Odredba o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, Uradni list RS, št. 71/99, 78/99, 64/01, 

~ Zakon o davčnem postopku (ZDavP-1), Uradni list RS, št. 54/04, 57/04, 109/04, 128/04, 139/04, 

" Nk0n ° finaninem poslovanju podjetij (ZFPPod-A), Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 
- ,u

aV0dil° 23 'zvaJanje sklepa o obveznostih poročanja o poslovanju s tujino, Uradni list RS, št. 102/03, eP o soglasju k dogovoru o načinu poslovanja s plačilnimi instrumenti, posebno položnico, posebno 
nakaznico, trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo, ter o enotni uporabi teh plačilnih 

. 'nstrumentov, Uradni list RS, št. 27/04, 
ravilnik o obrazcu za obvestilo v primeru, ko ni davčnega odtegljaja in o načinu predložitve obrazca davčnemu 

0rganu, Uradni list RS, št. 125/04. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

UJP se bo razvijal naprej in pri tem v procesu dolgoročnega planiranja in delovanja prioritetno strmel k odličnosti 
storitve, k informatizaciji in avtomatizaciji procesov in k zagotavljanju in izboljševanju varnosti na vseh ravneh. Na 
področju fiskalne politike se bo vključeval v različne aktivnosti na področju sistema javnih financ oziroma 
upravljanja z javnofinančnimi izdatki. Izvajal, bo naloge kot mu jih določa 74. člen ZPIaP UPB2, sodeloval bo v 
medinstitucionalnih skupinah za izpeljavo druge faze projekta vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema, 
sodeloval bo na področju prilagajanja zakonodaje, pripravljal bo izvedbena navodila za delo UJP in usposabljal 
javne uslužbence za izvajanje nalog UJP. 

Poleg tega bo UJP v skladu s strategijo razvoja: 
- postal podpora za celoten enotni zakladniški sistem, 
- po uvedbi nove plačilne instrukcije zagotavljal glavni knjigi zakladnice celovite informacije o javnofinančnih 

tokovih in 
- širil elektronsko izmenjavo podatkov predvsem na področju deviznega poslovanja, novih plačilnih instrumentov 

in javnofinančnih tokov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji UJP so izvedeni iz dolgoročnih ciljev podprograma kot operativne naloge. V letu 2005 bo UJP opravljal 
naloge v skladu z ZPIaP - UPB2, drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, aktom o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Upravi Republike Slovenije za javna plačila ter sklenjenimi pogodbami in dogovon. 

Za nadaljevanje kvalitetnega opravljanja plačilnega prometa za javni sektor ob in po prevzemu EVRA je v letu 2005 
potrebno prilagoditi poslovno-informacijski sistem UJP. 

Izvedeni cilji prilagoditve poslovno-informacijskega sistema UJP so: 
- migrirati funkcionalnosti obstoječega poslovno-informacijskega sistema v novo tehnološko okolje, v katerem 

bodo ustrezno upoštevani tehnološki standardi MF, 
- prilagoditi obstoječe funkcionalnosti zahtevam ob uvedbi EVRA kot domače valute, informacijskim potrebam IS 

GKZ in specificiranim zahtevam Računskega sodišča RS ter 
- optimizirati vse poslovne procese v UJP. 

2387 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke za plače so načrtovana sredstva za plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila 
in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, drugi izdatki za zaposlene, premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevki in davek na izplačane plače. 

V skladu z veljavnim kadrovskim načrtom je v UJP sistemiziranih 239 delovnih mest, ki bodo v celoti zapolnjena. 

UJP na proračunski postavki za plače v letu 2005 načrtuje porabo proračunskih sredstev v višini 1.106.844 tisoč 
SIT. 

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

Pri oceni višine sredstev za plače za leto 2005 je UJP upošteval finančne posledice: 
- veljavnega kadrovskega načrta, 
- Dogovora o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005, 
- Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, s katerim so bile s 1.8.2003 za javne uslužbence 

uvedene premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, . . 
- Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih ter drugih predpisov, ki urej J 

višino tovrstnih izplačil, 
- sporazum med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. 

Glede na to, da sistemizacija po novem Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju še ni izvedena, je bila osnoV^ 
načrtovanje sredstev za plače ocena sredstev izdelana na osnovi dejanskih izplačil plač v prvih 4 mesecih 
2005. Upoštevali smo povišanje izhodiščnih plač od julija 2005 dalje za 2 % ter povišanje zneska za prernU 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 3,04 % od avgusta 2005 dalje, oboje v sK 
s sporazumom med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja podpisanim aP' 
2005. Število zaposlenih, ki smo jih upoštevali vjzračunu je 239 zaposlenih in je v skladu z veljavnim kadrovs 
načrtom. 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da bo UJP za leto 2005 potreboval 1.106.844 tisoč SIT proračunskih sredste 
na proračunski postavki za plače. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

UJP bo v letu 2005 opravljal svoje naloge z 239 javnimi uslužbenci, kar je v skladu z veljavnim kadrovskim 
načrtom in pri tem skušal ne preseči načrtovane višine sredstev na proračunski postavki za plače. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Navezava proračunske postavke na projekte NRP ni predvidena. 

2448 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru proračunske postavke materialnih stroškov so načrtovani stroški, ki se nanašajo predvsem na izvajanje 
tekočih nalog UJP. Sem sodijo stroški za pisarniški in splošni material in storitve, stroški za energijo, vodo, 
komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, stroški, ki se 
nanašajo na tekoče vzdrževanje, stroški najemnin in zakupnin, kazni in odškodnine ter drugi operativni odhodki. 

Za financiranje materialnih stroškov redne dejavnosti UJP ter za nadaljevanje kvalitetnega opravljanja plačilnega 
Prometa za javni sektor ob in po prevzemu EVRA, UJP načrtuje porabo proračunskih sredstev v višini 577.601 tisoč 
sit. 

izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pfi določitvi izdatkov za materialne stroške za leto 2005 je UJP izhajal iz realizacije na proračunski postavki za 
Materialne stroške v letu 2004 in iz napovedi stopnje inflacije v višini 2,5 %, kot izhaja Proračunskega priročnika za 
Pripravo Predloga rebalansa za leto 2005. 
Pri oceni višine sredstev za materialne stroške za leto 2005 je UJP upošteval tudi finančne posledice prilagoditve 
obdelave plačilnega prometa novemu standardu izmenjave podatkov med Banico Slovenije in UJP ter izvedbo 
®'gracije obstoječe funkcionalnosti poslovno-informacijskega sistema v novo tehnološko okolje ter posodobitev 
obstoječe funkcionalnosti za prilagoditev zahtevam ob uvedbi EVRA. <§ 

^e>n' ctyi na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji UJP so nadaljevanje kvalitetnega opravljanja nalog kot jih določa 74.člen ZPIaP. Za 
^daljevanje kvalitetnega opravljanja plačilnega prometa za javni sektor ob in po prevzemu EVRA, bo UJP v letu 
.5 prilagodil obdelavo plačilnega prometa novemu standardu izmenjave podatkov med Banko Slovenije in UJP, 
^edel migracijo obstoječe funkcionalnosti poslovno-informacijskega sistema v novo tehnološko okolje in 
Pnlagodil obstoječo funkcionalnost zahtevam ob uvedbi EVRA. 

bo skušal svoje cilje realizirati v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki za materialne stroške. 
ra^°iitev projektov v okviru proračunske postavke 

Navezava proračunske postavke na projekte NRP ni predvidena. 

- Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

'"Možitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^ okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva, ki so namenjena za pridobitev ali odkup opredmetenih ali 
opredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav ter plačila za načrte, investicijsko vzdrževanje ter obnove 
,db 'n drugih naprav kot tudi za investicijske transfere. UJP načrtuje v okviru proračunske postavke realizacijo r°jekta vključenega v projekte NRP. 

Z® to proračunsko postavko UJP v letu 2005 načrtuje porabo proračunskih sredstev v višini 22.736 tisoč SIT. 
thodiščn • akazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

j?841"1 Predloga obsega pravic porabe temelji na načrtovani vrednosti projekta z oznako 1618-02-0001 Manjše 
Sr

V^st'c'je na UJP, vključenega v predlog projektov NRP za leto 2005. Izvenprojektna poraba proračunskih 
tev ni predvidena. 

Cilil J na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ofto k° v 'etu 2005 načrtovana sredstva na proračunski postavki za investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
nah°V narnen'' izključno za nakup najnujnejše opreme ter za manjše investicije, v skladu z veljavnim načrtom av in gradenj za leto 2005. 

*8, 
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

UJP v letu 2005 načrtuje izvajanje projekta s področja investicij z oznako 1618-02-0001 Manjše investicije na UJP, 
ki ima značaj trajnih nalog in se 100 % financira iz proračunskih sredstev. 

V letu 2005 načrtovana sredstva na proračunski postavki za investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 
organov so v celoti vključena v izvajanje projekta z oznako 1618-02-0001 Manjše investicije na UJP. 

7960 - Prevozna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu so posebne proračunske postavke, katerih odhodki so z določenim deležem ali pa v celoti neposredno 
vezani na posamezne vrste proračunskih prihodkov (namenske proračunske postavke). 

UJP za leto 2005 načrtuje porabo v letu 2004 neporabljenih prejetih namenskih prejemkov iz naslova kupnin od 
prodaje državnega stvarnega premoženja v višini 280 tisoč SIT. 

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

V skladu z določili ZJF, UJP v letu 2004 neporabljena namenska sredstva v višini 280 tisoč SIT prenaša v proračun 
leta 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sredstva na proračunski postavki bo UJP porabil izključno za nakup stvarnega premoženja države. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

UJP v letu 2005 načrtuje izvajanje projekta s področja investicij z oznako 1618-02-0001 Manjše investicije na UJP. 
ki ima značaj trajnih nalog in se 100 % financira iz proračunskih sredstev. 

V letu 2005 načrtovana sredstva na proračunski postavki so v celoti vključena v izvajanje projekta z oznako 1618- 
02-0001 Manjše investicije na UJP, vključenega v projekte NRP. 

7849 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu so posebne proračunske postavke, katerih odhodki so z določenim deležem ali pa v celoti neposredno 
vezani na posamezne vrste proračunskih prihodkov (namenske proračunske postavke). 

UJP za leto 2005 načrtuje porabo v letu 2004 neporabljenih prejetih namenskih prejemkov iz naslova odškodnin za 

škodo povzročeno zaradi izlitja vode v višini 119 tisoč SIT. 

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

V skladu z določili ZJF, UJP v letu 2004 neporabljena namenska sredstva v višini 119 tisoč SIT prenaša v proračun 
leta 2005. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sredstva na proračunski postavki bo UJP v letu 2005 porabil za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Navezava proračunske postavke na projekte NRP ni predvidena. 

Nadaljevanje v Poročevalci 
št. 31"" 
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