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lijevanje iz Poročevalca št. 31/111 

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

Evalvacija razpisov po posameznih prejemnikih 

Financiranje ciljnih raziskovalnih projektov 

Organizacija, izvedba in sofinanciranje poslovnih dogodkov, ki so vsebinsko povezani z delovnim področjem 
ministrstva 

6372 - Razvojni program za pospeševanje konkurenčnosti slovenske industrije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na PP 6372 zajemajo sistemske ukrepe in razvojne spodbude države za sofinanciranje razvojnih projektov. 
V okviru PP 6372 se izvajajo ukrepi in aktivnosti uvajanja strategij za povečevanje produktivnosti, povezovanje 
podjetij in razvoj proizvodno-storitvenih sistemov/grozdov, internacionalizacija podjetij, aplikativnih razvojnih 
Projektov in spodbujanje investicij, investicij ter podpora podjetjem preko tehnoloških parkov in podjetniških 
inkubatorjev. 

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

Podprogram se izvaja od 2001. Analize kažejo povečevanje odzivnosti podjetij. Rezultati kažejo, da povpraševanje 
po sredstvih za razvojne projekte usmerjene v krepitev konkurenčnih sposobnosti podjetij vse bolj presega vrednost 
razpisanih sredstev ter potrjuje primernost usmeritve razvojne politike za pospeševanje konkurenčnosti. 
Razporeditev projektov, med SMEs ter velika podjetja potrjuje primernost razvojnih spodbud za krepitev 
konkurenčne sposobnosti največjega dela slovenskih podjetij. 

Spodbude za povečevanje produktivnosti podjetij: Rezultati podjetij, ki uvajajo projekte stalnih izboljšav kažejo, da 
se je v enem letu povečala njihova produktivnost, število inovacij in izboljšav, pretočnost in zmanjšanje zalog ter 
dokazujejo upravičenost vlaganj države. S ciljem zagotavljanja kritične mase znanja na področju celovitih metod za 
povečevanje produktivnosti je potrebno povečati vlaganja predvsem na področju ravnanja z viri podjetja (človeški 
v'ri, informacijske tehnologije, ....), odnosov z dobavitelji in kupci, managementa tehnologij, ter uvajanju okoljskih 
tehnologij. 

Začetne spodbude za povezovanje podjetij in razvoj grozdov v Sloveniji so spodbudile velik interes med podjetji in 
razvojnimi institucijami. Število sodelujočih, rastoče število prispelih vlog na razpis Spodbujanja razvoja grozdov 
Potrjuje primernost usmeritve razvojnih spodbud v skupine podjetij*. Učinek razvojnih spodbud države v 
Povezovanje podjetij in razvoj grozdov se neposredno odraža v razvoju novih organizacijskih oblik, specializaciji in 
Produktivnosti posameznega podjetja ter povečanem vlaganju v razvoj, raziskave in s tem večji konkurenčnosti 
celotnih sistemov. 

Pregled rezultatov javnih razpisov na področju internacionalizacije podjetij kaže, da podjetja načrtujejo nadaljnja 
vlaganja v prihodnjih letih v smislu realizacije zastavljenih projektov. Zaradi vstopa v EU je pričakovati, da bo 
Postal načrten in sistematičen pristop k obdelavi trgov izven Slovenije nuja tudi za slovenska mala in srednja 
Podjetja. Slovenska podjetja intenzivno prehajajo v fazo aktivne internacionalizacije. 

Pregled rezultatov javnih razpisov na področju spodbujanja investicij kaže, da je potrebno nadalje zagotavljati 
razvojno podporo države pri izboljšanje ponudbe lokacij za nove investicije ter neposrednih spodbud za investicije v 

v °dpiranje novih delovnih mest in prenos znanja. Pomanjkanje ponudbe konkurenčnih lokacij za nove investicije je 
Potijeno eden pomembnih razlogov za nižji priliv neposrednih tujih investicij. Spodbude lokalnim skupnostim pri 
Ufejanju zemljišč lahko pomembno pospešijo pripravo kvalitetne ponudbe. Ponudba neposrednih spodbud države pri 
°dpiranju novih delovnih mest je pomemben element pri odločanju investitorjev za lokacijo. 

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

Število podprtih projektov 
število novih projektov 

" število novo vključenih podjetij 
®bra,zloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Ovajanje strategij za povečevanje produktivnosti z uvajanjem sistemov stalnih izboljšav in drugih pristopov za 
zboljšanje organiziranosti in fleksibilnosti podjetji, vključno s podporo strateškim projektom razvoja; spodbujanjem 
v'aganj v razvoj Človeških virov; spodbujanjem inovativnih pristopov k organizaciji dela v podjetju in v odnosih z 
okoljem za pospeševanje prenosa znanj in uporabe novih tehnologij (npr. učeče se podjetje, ...) in uvajanja 
fleksibilnih oblik dela. 
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Prioritetne aktivnosti v 2005 bo izpolnjevanje sprejetih obveznosti iz leta 2004. 

Povezovanje podjetij in razvoj grozdov zajema spodbujanje razvoja grozdov, kijih sestavljajo medsebojno povezana 
podjetja iz sorodnih ali različnih dejavnosti in druge ustanove, institucije znanja, ki so pomembne za krepitev 
konkurenčnosti. V 2005 bo v okviru tega ukrepa poudarek na: 
- nadaljevanju spodbujanja razvoja grozdov s podporo začetnemu delovanju grozdnih sistemov za obdobje prvih 

dveh let organiziranega delovanja, kar vključuje delovanje skupne razvojne enote grozda, pripravo in začetno 
izvajanje ključnih skupnih projektov grozda za vzpostavitev skupne infrastrukture grozda, pripravo in izvajanje 
večletnih razvojnih in raziskovalnih programov grozda in internacionalizacijo grozda. 

- spodbujanje internacionalizacije grozdov, spodbujanje k načrtovanemu in organiziranemu prodoru na tuje trge, z 
usmeritvijo v identifikacijo in razvoj tržnih niš. 

Aktivnosti dinamičnega razvoja grozdov so predvidene tudi v okviru razvoja inovacijskega okolja in vključujejo 
predvsem investicije potrebne za pospeševanje razvoja znanja v procese, produkte in storitve. Aktivnosti 
dinamičnega razvoja grozdov pomenijo nadaljevanje začetnega spodbujana razvoja grozdov in so predmet delovanj? 
že vzpostavljenih in delujočih grozdov in ne projektov razvoja grozdov. Izvajanje spodbujanja razvoja grozdov jf 
zato ključnega pomena za uresničevanje razvoja inovacijskega okolja. 

S sofinanciranjem storitev v tehnoloških parkih in podjetniških inkubatorjih ministrstvo spodbuja razvoj 
inovacijskega okolja, ki malim in srednje velikim podjetjem omogoča lažji dostop do znanja, rezultatov raziskav, 
novih tehnologij in drugih storitev za njihovo rast in razvoj. 

Internacionalizacija podjetij bo usmerjena predvsem v spodbujanje razvoja partnerskih odnosov slovenskih podjetij 
s podjetji v tujini; spodbujanje nastopov slovenskih podjetij na mednarodnih trgih - s poudarkom na novih in 
oddaljenih trgih ter spodbujanje neposrednih tujih naložb. V letu 2005 bo ministrstvo v okviru tega ukrepa izvajalo 
prioritetno naslednje aktivnosti: 
1. Spodbujanje internacionalizacije malih in srednjih podjetij kot podpore malim in srednjim podjetjem pri 

vstopanju in krepitvi položaja na mednarodnih trgih, pridobivanju strateških partnerjev in vzpostavljanju 
poslovnih povezav s podjetji v tujini. 

2. Spodbujanje neposrednih tujih investicij za povečanje privlačnosti Slovenije za neposredne tuje naložbe. Ukrepe 
bo izvajalo ministrstvo samo, obstoja pa tudi možnost prenosa izvedbe na usposobljeno zunanjo agencijo. 

Spodbujanje investicij in tehnološko posodabljanje MSP: ministrstvo bo v okviru tega ukrepa prioritetno spodbujalo 
nove tehnološke investicije, ki bodo ugodno vplivale na rast podjetij in na povečanje njihove konkurenčnosti. 

Ministrstvo bo aktivno podpiralo tudi dejavnosti tehnoloških parkov, ter del sredstev namenilo za pripravljalne 
aktivnosti za spodbujanje razvoja nastanka skladov »start up«, semenskega in tveganega kapitala. 

2056 - Phare - lastna udeležba 
<9 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki PHARE - lastna udeležba EU projekti so zbrani vsi deleži sofinanciranja oziroma lastne 
udeležbe ter plačilo davka na dodano vrednost po projektih Ekonomske in socialne kohezije, ki se bodo izvajali v 
okviru Ministrstva za gospodarstvo. Načrtovana sredstva so namenjena za programe po predlogih treh projektnih 
predlogov, za katere je bil v mesecu septembru 2003 podpisan Finančni memorandum. 

Zakonska in planska osnova za izvajanje Phare ESC predstavljajo naslednji dokumenti: 
Memorandum o soglasju med Vlado republike Slovenije in Evropske komisije (5.6.1995) 

Finančni memorandum za Nacionalni program Phare za Slovenijo 2003 
- Accession Partnership Programme 
- National Programme for the Adoption of the Acquis 
- Program ukrepov konkurenčnosti 
- Projektni predlogi. 

Ker je izvajanje projektov v letu 2004 kasnilo, se večji del porabe predvideva v letu 2005. , 

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

Dolgoročni cilji programov Ekonomsko socialne kohezije so: 
- V okviru instrumentov socialne ekonomske kohezije prispevati k odpravi razvojnih ovir in izkoristiti potenciale 

in sinergijske učinke sodelovanja, kar bo dvignilo nivo kvalitete življenja 
- Vzpostaviti instrumente za izvajanje projektov ekonomske in socialne kohezije (Grant scheme...) in kasneje 

strukturnih skladov. 

Kratkoročni cilji so: 
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- Izvedba Phare projektov v skladu s predpisi in planiranimi učinki (Delegacija skozi izvajanje projektov 
sorazmerno enostavno ocenjuje usposobljenost ministrtsva za prevzem ostalih nalog npr. akreditacija in na 
osnovi tega določa tudi višino pomoči za področje Evropskega sklada za regionalni razvoj), 

- dvigniti absorbcijo Phare sredstev, 
- odprava »miselnih« ovir v sodelovanju in vzpostavitev trajnostne povezave med partnerji, 
- usposobitev regionalne in lokalne institucije za sodelovanje v strukturnih skladih. 

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

Rezultati: 
- Izvedeni projekti 
- Pridobljeno znanje uslužbencev v ministrstvu in institucijah, ki bodo sodelovale v projektih Indikatorji: 
- 15-20 izvedenih projektov v skladu z Phare pravili 
- 90 % absorbcija Phare sredstev 
- Vzpostavljene številne povezave med partnerji, ki bodo izvajali projekte (srečanja, podpisani dogovori o 

sodelovanju, skupno pripravljeni projekti). 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projektni predlogi pokrivajo: 
- Znanstvene in tehnološke podjetniške inkubatorje na univerzah 
- Razvoj in upravljanje poslovnih con 
- Vzpostavitev sistema vse na enem mestu. 

7134 - PHARE CFCU - Poslovne cone 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki so zbrana sredstva za sofinanciranje dejavnosti razvoja in upravljanja poslovnih con. Ker je 
izvajanje projektov v letu 2004 kasnilo, se večji del porabe predvideva v letu 2005. 

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

Splošni cilj je pospešiti uravnotežen regionalni razvoj v Sloveniji in povečati gospodarsko sposobnost regij z 
razvojnimi težavami. 

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

Rezultati: 
- ustanavljanje novih ali nadgrajevanje obstoječih poslovnih con v najmanj štirih regijah 
- razvijanje programov usposabljanja in usposabljanje osebja za upravljanje poslovnih con 
- razvijanje načrtov trženja in promocije za poslovne cone 

Indikatorji: 
- povečanje razpoložljivih lokacij za poslovanje za 50 % 
- povečanje števila podjetij v poslovnih conah za 20 % 
- oblikovanje najmanj štirih poslovnih con in pripadajoče dokumentacije 
- najmanj 20 usposobljenih managerjev in drugega osebja za upravljanje poslovnih con 
- pripravljen načrt razvoja in trženja za najmanj štiri poslovne cone. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se sofinancirajo pripravljalne aktivnosti za ustanavljanje poslovnih con (predštudije, študije 
izvedljivosti, popis zemljišč, dokumentacija za spremembo planskih aktov, gradbena dovoljenja, finančni načrti za 
financiranje infrastrukture, tržne možnosti, zaledje delovne sile, povezave, storitve za poslovne cone) in aktivnosti ki 
podpirajo investiranje v poslovno cono (komunalna infrastruktura, dovozne ceste, izgradnja stavb). 

?120 - PHARE CFCU - Spin-off inkubatorji 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo bo v okviru tega projekta zagotavljajo spodbude za vzpostavljanje in delovanje podjetniških 
inkubatorjev na univerzah oz. visokošolskih zavodih. Namen projekta je vzpostaviti organizacijo in pogoje za 
Podporo preizkušanju novega znanja in idej, ki nastajajo v okviru visokošolskega študija kot potencialne 
podjetniškega priložnosti za realizacijo v obstoječih podjetjih ali novih, na znanju temelječih enotah malega 
gospodarstva. Podjetniški (spin-off) inkubator na univerzah je pomemben instrument spodbujanja hitrejše aplikacije 
znanja in nastajanja novih, tehnološki zahtevnih produktov ali storitev v številnih razvitih gospodarstvih, ki ponuja 
Študentom, profesoijem in tudi drugim strokovnjakom prostorske, materialne (raziskovalna in tehnološka oprema) 

"fc/2005 901 poročevalec, št. 31/IV 



možnosti in ustrezno strokovno podporo (tehnološko razvojne in poslo\ne storitve) za preverjanje njihove ideje pred 
komercializacijo. Ker je izvajanje projektov v letu 2004 kasnilo, se večji del porabe predvideva v letu 2005. 

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

Dolgoročni cilji projekta so: 
- Nastanek in delovanje 3 Spin-off inkubatorjev, z vso potrebno opremo (pisarniška oprema, informacijska 

oprema,...) 
- Zaposleni v Spin-off inkubatorju, ki bodo zagotavljali nemoteno delovanje inkubatorja 
- Potencialna podjetniška/tehnološka začetna podjetja, ki nastajajo in se razvijajo v inkubatorjih. 

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

Rezultati: 
- Nastanek in delovanje 3 Spin-off inkubatorjev z vso potrebno opremo, ki je potrebna za nastajanje novih majhnih 

podjetij 
- Število potencialnih novih podjetij, ki bodo nastali v inkubatorju 
- Nastanek vez med akademsko, raziskovalno in poslovno sfero, ter učinkovit sistem tehnološkega prenosa. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se bodo financirale aktivnosti za vzpostavitev znanstvenih in tehnoloških podjetniških 
inkubatorjev na univerzah in aktivnosti, ki so vezane na spin-off projekte ali na poslovne načrte (pomoč pri 
predinkubacijskih projektih). 

7101 - PHARE CFCU - Vse na enem mestu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedba razpisa PHARE ESK 2003 - vzpostavitev sistema VEM (One stop shop). 

Dolgoročni cilji programa: 
- povečanje učinkovitosti javne uprave z namenom spodbuditi nacionalno konkurenčnost in zagotoviti pravni okvir 

za spodbujanje ustanavljanja novih podjetij in hitrejšo rast obstoječih podjetij; 
- vzpostavitev sistema VEM (Vse na enem mestu), ki bo temeljil na informacijsko-komunikacijski tehnologiji 

(IKT), z namenom povezati podjetniške informacijsko-registracijske točke, ki bodo podjetnikom omogočile 
registracijo na enem mestu in jim zagotovile informacije, ki se nanašajo na registracijo podjetja. 

Pričakovani rezultati: < 
- standardiziran informacijski sistem, povezan z enotnim registracijskim spletiščem; 
- delujoča in primerno opremljena IKT mrežna povezava med do 40 informacijsko-registracijskimi točkami; 
- najmanj 100 usposobljenih svetovalcev za zagotavljanje neposrednih informacij o javnih administrativnih 

postopkih; 
- pregleden dostop do mnogih svetovalnih storitev in administrativne podpore promociji podjetništva s pomočjo 

sistema VEM. 

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

Število sklenjenih pogodb s prijavitelji. 

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

- Objava razpisa, 
- sklepanje pogodb (do 40) ter 
- začetek izvajanja projektov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 
- Aktivnosti, ki podpirajo vzpostavitev informacijsko-registracijskih točk; 
- Aktivnosti, ki podpirajo usposabljanje in kakovostno delo svetovalcev; 
- Aktivnosti, ki podpirajo dostop do storitev; 

5395 - Tehnična pomoč ESRJR-EU - strukturni skladi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje tehnične pomoči, ki je četrta prednostna naloga Enotnega programskega 
dokumenta Slovenije 2004-2006. Namen tehnične pomoči je zagotoviti učinkovito izvajanje Enotnega 
programskega dokumenta. Sredstva za tehnično pomoč so namenjena za upravljanje in izvajanje, obveščanje 
javnosti, raziskave ter za računalniške sisteme, potrebne za nadzorovanje in ocenjevanje. Končni upravičenec 
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sredstev je Projektna enota ESRR, kot posredniško telo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ta postavka 
predstavlja 75 % deleža celotnih upravičenih stroškov, ki sc financirajo v projektih in aktivnostih tehnične pomoči. 

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

Za področje informiranja in obveščanja so predvidene naslednje aktivnosti, ki bodo poenotile prepoznavnost 
aktivnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj: zasnova osnovne grafične podobe in oblikovanje osnovnih 
razpoznavnih elementov in operativnih tiskovin (dopisni papir, ovojnica, poslovna vizitka...) in izvajane bodo 
aktivnosti v skladu s pravili Uredbe Komisije 1159/2000 o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti o pomoči 
Strukturnih skladov, ki jih izvajajo države Članice. 

Za področje raziskav in študij se načrtuje raziskave zadovoljstva dosedanjih prejemnikov storitev v okviru sistema, 
analize posameznih javnih razpisov, analize kakovosti prejetih storitev, ki bodo podale osnove za izboljšave 
programov, javnih razpisov, postopkov in informacije za izboljšanje vsebin za naslednjo finančno perspektivo. 
Raziskave zagotavljajo vhodne podatke za pravilno vrednotenje že izvedenih aktivnosti. 

Z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih v Posredniškem telesu ESRR in na vseh resornih ministrstvih bomo 
dosegli cilje učinkovitega upravljanja in izvajanja programa, ki izhajajo iz potreb končnih upravičencev za 
učinkovito izvajanje njihovih nalog v postopku izvajanja EPD. Izobraževanje sodelujočih pri upravljanju in 
izvajanju programa ESRR bo potekalo v več oblikah, in sicer: študijski obiski, udeležbe na konferencah, seminarjih 
in usposabljanjih v izvedbi zunanjih izvajalcev, delavnice v intemi organizaciji PE ipd. 

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

Glavni cilji projektov tehnične pomoči so: 
- Seznaniti potencialne prejemnike sredstev o možnosti sofinanciranja projektov iz sredstev ESRR ter doseči čim 

večjo transparentnost, vidnost in učinkovitost programov sofinanciranja iz ESRR ter zagotoviti, da ima 
zainteresirana javnost na voljo celovite, pregledne in ažurne informacije o programu ESRR. S tem se omogoča 
potencialnim prejemnikom večja možnost dostopa do uporabe strukturnih skladov, potrebne informacije in 
pomoč. 

- Ustvariti informacijsko osnovo za izboljševanje programov, njihovega izvajanja in promocije. Prispevati k čim 
boljši prilagojenosti ukrepov prve prednostne naloge EPD oziroma njihove izvedbe potrebam gospodarstva ter s c 
tem večji učinkovitosti porabe strukturnih sredstev ter omogočiti potencialnim prejemnikom čim več možnosti S 
dostopa do uporabe strukturnih skladov. 

- Vzpostaviti strateško usmerjen in operativno učinkovit sistem upravljanja programa ESRR, ki bo omogočal 
pravilno in pravočasno uporabo sredstev ESRR. Aktivnosti obsegajo predvsem zagotavljanje zadostnega in g; 
dobro usposobljenega kadra ter ustreznih pogojev za njihovo delo, kot ključnih dejavnikov kakovostne izvedbe 
programa. 

- Podpirati informacijsko podprto upravljanje in izvajanje programa, preko postavitve, nadgradnje in vzdrževanja 
informacijskega sistema 1SARR-SP ter dopolnilnih modulov, ki so kompatibilni s sistemom ISARR-SP in 
prispevajo k učinkovitosti in uporabnosti informacijske podpore za načrtovanje in spremljanje izvajanja EPD ter 
vrednotenja doseženih učinkov EPD in njihovega vpliva'na nacionalno politiko in politike 

Pri izvajanju projektov in aktivnosti tehnične pomoči bom spremljali naslednje indikatorje: 
- Število okrožnic 
- Objava navodil 
- Število študij in vrednotenj 
" Število povezav z drugimi sistemi (ISARR) 
" število organiziranih delavnic 
" število okrožnic 
" število novinarskih konferenc 
• število oglasov 

^l>r'izloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva bodo porabljena za financiranje štirih programov v obdobju 2004-2006. Le ti so sestavljeni iz 
letnih projektov za namene, za katere so odprti programi in zajemajo: 
1. Program 2111-04-4101 TP - Obveščanje javnosti, katerega cilj je zagotoviti učinkovito seznanjanje potencialnih 

prejemnikov sredstev Evropskega sklada ta regionalni razvoj o ponujenih možnostih sofinanciranja ter doseči 
Čim večjo transparentnost in vidnost aktivnosti ESRR v Sloveniji v programskem obdobju 2004-2006. 

2. Program 2111-04-4102 TP - Študije in vrednotenja, ki želi prispevati k čim večji prilagojenosti ukrepov prve 
prednostne naloge EPD oziroma njihove izvedbe potrebam gospodarstva ter s tem k njihovemu čim večjemu 
učinku. 

3. Program 2111-04-4103 TP - Upravljanje in izvajanje programa, ki je namenjen vzpostavitvi strateško 
usmerjenega in operativno učinkovitega sistema upravljanja programa ESRR z zagotavljanjem usposobljenega 
kadra ter ustreznih pogojev za njegovo delo. 
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4. Program 2111-04-4104 TP - Računalniški sistemi za spremljanje in vrednotenje za vzpostavitev informacijsko 
podprtega, avtomatiziranega, zanesljivega in učinkovitega sistema spremljanja izvajanja programov in projektov 
sofinanciranih iz ESRR. 

5399 - Tehnična pomoč ESRR-EU - strukturni skladi - slovenska udeležba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje slovenske udeležbe (25 %) za projekte in 
aktivnosti, ki so obrazložene pri proračunski postavki 5395. 

14022102 - Prestrukturiranje podjetij  

Opis podprograma 

Ministrstvo za gospodarstvo v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v 
težavah (Uradni list RS, št. 110/02 in Uredbe o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o 
dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03), sofinancira programe 
prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah s subvencijami, posojili in kapitalskimi naložbami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02), Uredba 
o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim 
družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03) in Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na 
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95) in Zakon o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405) 

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

Sredstva so namenjena izvedbi celovite sanacije poslovnega procesa gospodarskih družb, na finančnem, 
kadrovskem, tehnološkem in organizacijskem področju, z namenom povečanja poslovne učinkovitosti in uspešnosti 
poslovanja gospodarskih družb. Cilj je zagotoviti delovanje družbe, ki ima ohranjene vitalne funkcije in zagotovljen 
trg, ohranitev optimalnega števila delovnih mest in preprečiti nastanek večjih socialnih problemov na gospodarsko 
manj razvitih in demografsko ogroženih območji. Kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti 
zastavljenih ciljev so na nivoju posameznih gospodarskih družb v izboljšanju poslovnih rezultatov merjenih na 
podlagi letnih poročil družb, njihova primerjava z obdobjem pred prejemom pomoči in spremljanju namenske 
porabe dodeljenih sredstev. Na nivoju države ohranitev delovnih mest v primerjavi z izhodiščnim stanjem ob 
dodelitvi pomoči, in obseg vplačanih davkov in prispevkov v proračun Republike Slovenije v primerjavi z neto 
vrednostjo dodeljenih državnih pomoči. 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so v okviru razpoložljivih proračunskih virov, izvajanje Zakona o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, in dodeljevanje državnih pomoči za te namene ob 
upoštevanju načela racionalnosti, nujnosti in preglednosti. 

Ministrstvo za gospodarstvo preko Zakona o spremljanju državnih pomoči, Navodil za merjenje učinkovitosti 
dodeljenih državnih pomoči in Uredbe o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o 
dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03), izvaja spremljanje 
realizacije programov prestrukturiranja gospodarskih družb, meri odstopanja od načrtovanih ciljev in uspešnost 
izvajanja v primerjavi z načrtovanim. 

2338 - Pomoč podjetjem v težavah 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se uporabljajo v obliki subvencije za sofinanciranje izvajanja kadrovskega prestrukturiranja 
(ohranjanje delovnih mest, izobraževanje in usposabljanje), v okviru celovitega poslovnega prestrukturiranja 
gospodarskih družb. Sredstva za ta namen prispeva Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

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

Do državnih pomoči so upravičene gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. O dodelitvi sredstev državnih pomoči odloča Vlada RS na predlog 
pristojnega ministrstva. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letnj cilji so opredeljeni v samem programu prestrukturiranja in so časovno opredeljeni za plansko obdobje 
izvajanja programa. Kazalci in merila za doseganje ciljev so skladna s kazalci in merili, ki jih določa MDDSZ v 
okviru izvajanja programov aktivne politike zaposlovanja. Učinki državnih pomoči se kažejo preko ohranitve 
delovnih mest in izvedenih programih izobraževanja in usposabljanja. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Posamezne projekte predstavljajo programi prestrukturiranja gospodarskih družb, in so v skladu z Zakonom o 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02) in Uredbo o 
kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim 
družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03). 

.14022103 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  _ 

Opis podprograma 

Program ukrepov Ministrstva za gospodarstvo predstavlja operativni načrt izvajanja politike razvoja podjetniškega 
sektorja in konkurenčnosti z vidika sistemskih in finančnih spodbud (državnih pomoči) podjetjem. 

Ukrepi programa izgrajevanja podpornega okolja za podjetništvo ter inovativnost in izkoriščanje podjetniških 
priložnosti so usmeijeni v promocijo podjetništva kot družbene kulture, usposabljanje za podjetništvo na vseh 
ravneh ter nadaljnje odpravljanje administrativnih ovir za ustanavljanje in delovanje podjetij in zagotavljanje 
enostavnejšega dostopa do finančnih virov za mikro in mala podjetja, kar se bo odražalo v povečanju števila novih 
in uspešni rasti obstoječih podjetij. 

Vlada RS je zastavila obsežen program za odpravo administrativnih ovir in za področje podjetništva kot nosilca 
izvedbe programa zadolžila Ministrstvo za gospodarstvo. Na osnovi Akcijskega načrta so bili že doseženi merljivi 
rezultati, zlasti v zmanjšanju časa in stroškov za ustanovitev novega podjetja (od več kot treh mesecev na en mesec 
in manj, glede na področje dejavnosti). Znižali pa so se tudi stroški za ustanovitev podjetja vezani na takse. <n 
Ministrstvo za gospodarstvo je v okviru tega programa izdelalo več fazni projekt vzpostavljanja sistema ""Vse na 
enem mestu"", ki bo eden izmed prioritetnih v letih 2004 in 2005. b 

Aktivnosti na področju promocije podjetništva in razvoja podpornega okolja izvaja Pospeševalni center za malo w 
gospodarstvo RS. V letu 2001 in 2002 je bil uveden ukrep subvencioniranega svetovanja za mala in srednja velika ^ 
podjetja preko napotnic (""vavčerski sistem svetovanja""), ki bo prioriteten tudi v naslednjem obdobju, saj 00 

zagotavlja izboljšanje dostopa, zlasti malih podjetij, do informacij in znanja. 

Slovenski podjetniški sklad je z ugodnejšimi posojili za podjetnike v preteklih letih pomembno prispeval k 
stimuliranju malih in srednje velikih podjetij k razvojnim naložbam. Analize potrjujejo, daje potrebno v naslednjih 
letih povečati obseg državnih sredstev za ta namen in tudi za namen sovlaganj in garancij, saj sedanji obseg 
namenskih sredstev glede na povpraševanje ne zadošča in da je potrebno nujno uvesti nove instrumente podpore, 
zlasti zagotavljanje začetnega in tveganega kapitala za nove, tehnološko intenzivne dejavnosti. 

Vlada RS je v letu 2002 s podpisom t.i. Mariborske deklaracije (skupnim podpisom deklaracije s katero podpisnice 
priznavajo pomembnost principov Evropske listine za mala podjetja s strani vseh držav kandidatk za vstop v EU 
pristopnih držav v Mariboru, 24. aprila 2002) pristopila k izvajanju Večletnega programa EU za podjetja in 
podjetništvo, in posebno za mala in srednje velika podjetja za obdobje do leta 2005, ki temelji na naslednjih ciljih: 
- promocija podjetništva kot dragocene in produktivne življenjske veščine osnovane na orientaciji k kupcu in 

močnejši storitveni kulturi, 
- spodbujati zakonodajo in razvoj podjetniškega okolja, ki se zavzema za trajnostni razvoj, v katerem lahko 

uspevat? raziskovanje in inovacije, ter podjetništvo, 
- izboljšati finančno okolje za MSP, 
- povečati konkurenčnost MSP in na znanju temelječega gospodarstva, 
- zagotoviti, da so podporne mreže in podjetniške storitve zagotovljene in koordinirane. 

S tem se Slovenija enakovredno vključuje v programe skupnosti za ustvarjanje stimulativnega podjetniškega okolja, 
stalno spremljanje trendov in izmenjavo praks med državami, v mrežo E1C, ter evropske finančne programe za 
spodbujanje razvoja podjetništva in podjetij (preko Evropskega investicijskega sklada, s katerim bo Slovenski 
Podjetniški sklad sodeloval neposredno). , , • , 

Glavne naloge programa vzpodbujanja podjetništva in izkoriščanja podjetniških priložnosti so tako na eni strani 
usmerjene k odpravljanju ovir, ki zavirajo hitrejši razvoj podjetništva v Sloveniji in zagotavljanju takšnih pogojev v 
okolju, ki omogočajo rast, kakovost, spodbujajo inovativnost in povezovanje, ter na drugi strani k zagotavljanju 
Posebnih razvojnih spodbud za mala podjetja oz. še posebej tudi za mikro podjetja, ki predstavljajo najbolj ranljiv 
segment gospodarstva v fazi priključevanja EU. 
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Ukrepi in aktivnosti programa: 
1. Izboljšanje administrati\nega okoija in dostopa do informacij in storitev. 
2. Izboljšanje razpoložljivosti in dostopa do finančnih virov. 

Proračunska sredstva, ki jih ministrstvo za gospodarstvo planira za realizacijo podprograma so predvidena v višini 
1,605 mio SIT. Od tega se predvideva udeležba za sofinanciranje investicij ukrepa 1.3 prve prioritete EPD 
IZBOLJŠANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA PODJETNIŠTVO v predvideni skupni višini 586,3 mio SIT. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju podjetništva (sprejet 2003) 

Dokumenti in predpisi dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Državni 
razvojni program 2001 - 2006, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002 - 
2006, Enotni programski dokument, Primerjava slovenskega podjetništva v luči European Observatory for SMEs 
2001, Slovenski podjetniški observatorij 2002, Zelena knjiga o podjetništvu 2003, Program za učinkovit vstop v 
Evropsko unijo, Program Vlade RS. 

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

Temeljni razvojni cilji podprograma izhajajo iz Strategije gospodarskega razvoja Slovenije in Državnega razvojnega 
programa za obdobje 2001 - 2006 (prednosti sklop 1 - spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnosti): 
- zmanjšanje gospodarskega zaostanka Slovenije napram povprečju EU. 

Cilj podprograma je izgrajevanje podjetniškega okolja, ki bo zagotavljalo pogoje za enostavno vstopanje novih in 
uspešno rast delujočih podjetij ter s tem optimalno izkoriščanje vseh človeških, finančnih in okoljskih podjetniških 
potencialov v Sloveniji. 

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

Izvedbeni cilj podprograma: dvig podjetniške kulture v okolju in ustvarjanje stimulativnega okolja za pospešeno 
nastajanje in uspešno delovanje malih. , 

Glavni pričakovani rezultati: 
- zagotoviti učinkovite in dostopne podporne storitve svetovanja in informiranja za podjetja za izboljšanje 

delovanja, konkurenčnosti in dvig zaposlitvenih možnosti ter razvoj dinamičnega, podjetju prijaznega okolja z 
namenom stimulirati ustanavljanje podjetij in njihovo rast. 

- zagotoviti učinkovito podporno okolje za podjetništvo 
- podpora inovativnim podjetniškim projektom 
- zagotoviti učinkovite in dostopne finančne instrumente, ki bodo spodbujali uspešen zagon in dinamično rast 

MSP. 

Indikatorji: 
- neto prirast podjetij /leto 
- povečanje investicij v sektorju MSP 
- stopnja preživetja novih podjetij 
- BDV na zaposlenega v sektorju MSP 

1828 - Odprava administrativnih ovir za podjetništvo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti so usmerjene v izboljšanje administrativnega okolja, poenostavitev postopkov in odpravo ovir za 
nastajanje in rast malih podjetij. Ključna naloga na tem področju je sprememba Obrtnega zakona in Zakona o 
pospeševanju malega gospodarstva ter prilaganje druge zakonodaje ter predpisov, ki bodo zagotavljali ""prijaznost"" 
do najmanjšega gospodarskega subjekta. 

Prioriteten ukrep v tem sklopu je nadaljnji razvoj in postavitev sistema VEM, ""Vse na enem mestu"", v okviru 
katerega bo v letu 2005 vzpostavljena enotna registracijska točka za samostojne podjetnike v okviru AJPES, 
Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, in ki bo zagotovila informacijsko povezavo med vsemi uradnimi 
institucijami, ki sodelujejo v upravnih postopkih registracije ali delovanja podjetja in tako možnost za izvedbo vseh 
postopkov na enem mestu. V letu 2005 se bo pričel izvajati tudi drugi del projekta, v okviru katerega bo nadaljnje 
vzpostavljena informacijska povezava med centralno registracijsko točko in lokalnimi okolji (informacijske točke v 
regijah), s čimer bo storitev tudi lokacijsko približana uporabnikom. V okviru delovanja slovenskega podjetniškega 
portala (info in podporna točka pri PCMG) se bodo spremljalo tudi obstoječe stanje na področju administrativnih 
ovir za podjetništvo in pripravljali predlogi sprememb. Za izvedbo projekta bodo v letih 2005 in 2006 zagotovljena 
tudi dodatna sredstva EU (Program Phare, Ekonomska in socialna kohezija. Podpis finančnega memuranduma v 
septembru 2003). 
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V okviru ministrstva že deluje stalna strokovna skupina za spremljanje prijaznosti zakonodaje do najmanjših 
gospodarskih subjektov, ki spremlja in pripravlja predloge ?? spremembe zakonskih predpisov, ki predstavljajo 
oviro podjetništvu. 

Aktivnosti so usmerjene v izboljšanje administrativnega okolja, poenostavitev postopkov in odpravo ovir za 
' nastajanje in rast malih podjetij. Financirane bodo: 

- projektne aktivnosti za izvedbo posameznih faz projekta VEM (centralna komunikacijska točka, info točka in 
podporna točka) v skladu s potrjenim projektom, 

- organizacija in delovanje strokovnih in delovnih skupin za spremljanje zakonodaje, poenotenje dokumentov in 
informiranje, 

- organiziranje okroglih miz, 
- priprava in izdaja gradiv, 
- nabava in delovanje komunikacijskih orodij (software in hardware in brezplačni telefon, internet strani, 

elektroilska pošta, e-portal, CKT). Izvajalske institucije so Ministrstvo za gospodarstvo, Pospeševalni center za 
malo gospodarstvo, AJPES ter ostale institucije v skladu s potrjenim programom 

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

Vzpostavitveni dokument projekta VEM zajema celovito področje komuniciranja podjetja z organi države in sicer 
od faze ustanavljanja podjetja do faze prenehanja obstoja podjetja, s tem, da je v prvi fazi projekt usmeijen 
predvsem v tiste aktivnosti, ki se lahko izvedejo v sorazmerno kratkem času in s sorazmerno nizkimi finančnimi 
vložki in zelo velikimi finančnimi prihranki. Zato bo projekt v prvi fazi usmerjen predvsem na področje registracije 
samostojnih podjetnikov na enem mestu in oddajanje davčnih napovedi in drugih poročil na eno mesto ter v 
postavitev info točke VEM na spletu, s tem, da se bodo v vzporedni fazi projekta obdelali tudi postopki registracije 
gospodarskih družb, pridobivanja upravnih dovoljenj in vzpostavitve lokalnih točk VEM. 

Projekt temelji na predpostavki, da pretežni del infrastrukture za vzpostavitev centralne komunikacijske točke VEM 
že obstaja in sicer pri AJPES, ki je postavljena v vlogo izvajalca in vzdrževalca centralne komunikacijske točke 
VEM, kar je glede na značaj sistema VEM že njeno osnovno poslanstvo. AJPES razpolaga z ustrezno informacijsko 
tehnologijo, kadri in ima že dejansko vzpostavljen sistem komunikacij z institucijami, med katerimi komunikacije 
obravnava sistem VEM. 

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

Uspešnost podprograma se bo merila s: 
" številom poenotenih prijavnih dokumentov (singl registration form) v fazi ustanavljanja, poslovanja, razvoja in 

prenehanja obstoja podjetja, 
' številom povezanih in operativnih e-registrov in e-baz podatkov, 
" skrajšanjem časa za registracijo podjetja na največ 3 delovne dni ter skrajšanje časa za pridobitev dovoljenj in 

soglasij za najmanj 50 %, 
" znižanjem operativnih stroškov ustanavljanja podjetij na minimum, 
' vzpostavitvijo mreže lokalnih vstopnih točk sistema VEM. 

®brazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Za vzpostavitev sistema VEM se prioritetno vzpostavi centralna komunikacijska tofka (CKT), ki bo predstavljala 
centralni kontaktni organ sistema VEM, preko katerega bo potekala komunikacija z institucijami in organi države 
tako v fazi ustanavljanja kot poslovanja podjetja. Info točka v prototipni fazi že poskusno deluje v okviru spletne 
strani PCMG. Podporna točka zagotavlja (potencialnim) podjetnikom prijazno podporno okolje, ki vključuje lokalno 
vstopno točko za izvedbo registracijskih postopkov na enem mestu, dostop do svetovalnih storitev, informacij za 
Podjetnike in spremljanje administrativnih ovir. Z razvojem e-uprave in sistema VEM se bosta info in podporna 
točka komunikacijsko integrirali v portal e-uprava. 

*>107 - Pospeševalni center za malo gospodarstvo 

®*>r',zlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva sofinanciranja delovanja Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo (plače in materialni 
stroški) za izvajanje poslanstva in stalnih nalog PCMG. 

Stalne naloge Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo skupaj s stalnimi nalogami mreže Euro Info Centrov: 
'• informiranje: zbiranje, organiziranje in posredovanje informacij do podjetij kot končnih uporabnikov, 

informiranje mreže regionalnih in lokalnih centrov, informiranje svetovalne mreže, posredovanje povratnih 
informacij in pobud iz okolja nosilcem razvojne politike, izdaja Informatorja in EIC novic, vzpostavitev in 
delovanje informacijsko-dokumentacijskega centra (v povezavi z EIC), razvoj informacijskega sistema, ki bo 
zagotavljal organizirano zbiranje in sodoben pretok informacij do uporabnikov, 
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2. koordinacija: koordinacija mreže regionalnih in lokalnih centrov (s spremljanjem delovanja mreže in poročanjem 
o realizaciji letnih programov), koordinacija svetovalne mreže (.Sekcija podjetniških svetovalcev....), 
koordinacija partnerjev na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju s ciljem razvoja podpornega okolja 
(mreža poslovnih angelov, sekcija tveganega kapitala,...), vzpostavljeno tesnejše sodelovanje s partnerji (Javni 
sklad RS za razvoj malega gospodarstva, Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja, OZS, GZS, Turistična zveza Slovenije, Urad RS za mladino, Slovenska turistična 
organizacija, Zavod RS za zaposlovanje, Agencija RS za regionalni razvoj, Agencija RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, Kmetijska zbornica Slovenije, itd), koordinacija mreže E1C v Sloveniji (sofinanciranje 
izvajanja stalnih nalog mreže E1C, 

3. mednarodno sodelovanje: mednarodna izmenjava informacij, vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja z 
različnimi tujimi institucijami, sodelovanje v mednarodnih programih, ki zagotavljajo podporo razvoju malih in 
srednjih podjetij, pospeševanje mednarodnega sodelovanja med malimi in srednjimi podjetji, ki se izvaja preko 
mreže Euro Info Centrov: 
- svetovanje pri pridobivanju standardov kakovosti za vstopanje podjetij na notranji trg EU, zagotavljanje 

informacij o pogojih za poslovanje na notranjem trgu EU 
- zagotavljanje informacij o razvojnih programih EU za razvoj malih in srednjih podjetij 
- svetovanje pri povezovanju malih in srednjih podjetij držav EU in Slovenije 
- oblikovanje skupnih projektov med domačimi in tujimi partnerji pri uresničevanju osnovnega poslanstva 

EIC (Plato projekt, Krepitev vloge E1C Ljubljana s pomočjo sredstev belgijske vlade, Promocija e- 
commerce), 

4. Vodenje in skupne službe v podporo izvajanju osnovne dejavnosti in programov, ki jih izvaja PCMG skupaj z 
EIC (administracija, računovodstvo, pravna služba, vodstvo). 

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

Najnovejše mednarodne primerjave konkurenčnosti Slovenije kažejo na napredek v posameznih segmentih. Na 
socialnem in okoljskem področju se Slovenija uvršča zadovoljivo visoko glede na primerljive države, medtem, koje 
največji zaostanek še vedno na ekonomskem področju. Največji zaostanki so na kazalcih konkurenčnosti 
gospodarstva med katerimi najbolj izstopa kakovost poslovnega okolja, dostopnost in učinkovitost razvojnih 
institucij, razvitost gospodarske infrastruktura in učinkovitost vlade. V Sloveniji se je v preteklem obdobju razvilo 
veliko različnih podpornih in razvojnih institucij (npr. Pospeševalni center za malo gospodarstvo, regionalne 
razvojne institucije, tehnološki centri, tehnološki parki). Njihova velika razdrobljenost pomembno omejuje njihovo 
lastno učinkovitost in s tem tudi njihov pričakovani prispevek k promociji podjetništva in inovativnosti, razvoj 
kakovostnega podpornega okolja za podjetništvo in inovativnost s povečanim vlaganjem v krepitev kakovosti 
obstoječih razvojnih in podpornih institucij, njihovo specializacijo in medsebojno povezanost, večjo prepoznavnost 
in enakomernejšo regionalno pokritost. Še zlasti je pomembna vzpostavitev ustrezne implcmentacijske strukture za 
izvajanje politike na državni ravni. Predvidena je reorganizacija obstoječih javnih zavodov in skladov za 
podjetništvo na način, ki bo njihovo delovanje uskladil in prilagodi) novim zahtevam podjetniškega sektorja (javna 
pooblastila) 

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

- izvedene stalne naloge PCMG v planiranem obsegu, 
- izboljšanje učinkovitosti izvajanja ukrepov, 
- vzpostavljene povezave med partnerji za izvedbo programov in projektov. 

ObrazJoiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Pospeševalni center za malo gospodarstvo bo v okviru svojih stalnih nalog na osnovi potrjenega programa dela za 
2004-2005 izvajal naslednje sklope aktivnosti: 
- promocija podjetništva in informiranje: zbiranje, organiziranje in posredovanje informacij do podjetij kot 

končnih uporabnikov, informiranje mreže regionalnih in lokalnih centrov, informiranje svetovalne mreže, 
posredovanje povratnih informacij in pobud iz okolja nosilcem razvojne politike, izdaja Informatorja in EIC 
novic, delovanje informacijsko-dokumentacijskega centra (v povezavi z EIC), razvoj informacijskega sistema, ki 
bo zagotavljal organizirano zbiranje in sodoben pretok informacij do uporabnikov, 

- koordinacija: koordinacija mreže regionalnih in lokalnih centrov (s spremljanjem delovanja mreže in poročanjem 
o realizaciji letnih programov), koordinacija svetovalne mreže (Sekcija podjetniških svetovalcev,...), 
koordinacija partnerjev na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju s ciljem razvoja podpornega okolja 
(mreža poslovnih angelov, sekcija tveganega kapitala,...), vzpostavljeno tesnejše sodelovanje s partnerji (Javni 
sklad RS za razvoj malega gospodarstva. Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja, OZS, GZS, Turistična zveza Slovenije, Urad za mladino, Slovenska turistična 
organizacija, Zavod RS za zaposlovanje, Agencija RS za regionalni razvoj, Agencija RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, Kmetijska zbornica Slovenije, itd), koordinacija in sofinanciranje izvajanja stalnih nalog mreže 
EIC v Sloveniji 
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- mednarodno sodelovanje: mednarodna izmenjava informacij, vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja z 
različnimi tujimi institucijami, sodelovanje v mednarodnih programih, ki zagotavljajo podporo razvoju malih in 
srednjih podjetij, pospeševanje mednarodnega sodelovanja med malimi in srednjimi podjetji, ki se izvaja preko 
mreže Euro Info Centrov: 
- svetovanje pri pridobivanju standardov kakovosti za vstopanje malih podjetij na notranji trg EU, 

zagotavljanje informacij o pogojih za poslovanje na notranjem trgu EU 
- zagotavljanje informacij o razvojnih programih EU za razvoj malih in srednjih podjetij 
- svetovanje pri povezovanju malih in srednjih podjetij držav EU in Slovenije 
- oblikovanje skupnih projektov med domačimi in tujimi partneiji pri uresničevanju osnovnega poslanstva 

EIC. 

1728 - Promocija podjetništva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pomemben sklop nalog in aktivnosti je izvajanje stalne promocije podjetništva, inovativnosti in dobrih praks z 
namenom povečevanja podjetniške kulture v Sloveniji - raziskave, brošure, katalogi, knjige, radijske in televizijske^ 
oddaje, obveščanje podjetnikov in javnosti o aktivnostih pospeševanja podjetništva preko rednih promocijskih 
aktivnosti, organizacija domačih in mednarodnih okroglih miz, posvetov in konferenc v sodelovanju s 
Pospeševalnim centrom za malo gospodarstvo (PCMG) in drugimi institucijami in sodelovanje v mednarodnih 
projektih in programih ter mednarodnih institucijah (EU, MAP, JJP, OECD, CEI), delovanje ekspertnih skupin. 
Aktivnosti so usmerjene tudi k podpori različnih programov in delavnic podjetništva za mlade v osnovnih in 
srednjih šolah in na visokošolskih ustanovah, ki izvajajo delavnice in programe za podjetništvo, in oblikam podpore 
dualnega sistema izobraževanja. 

V okviru PP 1728 se bodo izvajale aktivnosti glede promocije podjetništva in usposabljanja ter izobraževanja za 
podjetništvo: 
- organizacija srečanj partneijev Pospeševalne mreže za malo gospodarstvo, 
- organizacija domačih in mednarodnih okroglih miz, posvetov, konferenc, £ 
- sofinanciranje stroškov promocije slovenske obrti in podjetništva v Sloveniji in v tujini (sejmi v Muenchnu, c 

Zenici, Beogradu, Splitu, Rennsu, Milanu - Obrtna zbornica Slovenije, Mednarodni obrtni sejem v Celju), £ 
■ oblikovanje enotne zunanje podobe Pospeševalne mreže in promocijske akcije z namenom povečevanja — 

podjetniške kulture v Sloveniji. Podprli bomo raziskave, brošure, kataloge, knjige in radijske in televizijske 3 
oddaje o podjetništvu. S) 

- sofinanciranje suoškov promocije in diseminacije inovativnih podjetniških projektov in dobrih praks, 
■ sofinanciranje sodelovanja v mednarodnih projektih in z mednarodnimi institucijami (OECD, Srednjeevropska 

pobuda, Jonsko Jadranska pobuda), 
■ sofinanciranje projektov SEP delovne skupine za MSP, 
- sofinanciranje izvedbe in organizacije SEP Ekonomskega vrha 2005, 
■ sofinanciranje delovanje mreže ekspertov in njihovih aktivnosti v Sloveniji, vključenih v sodelovanje v okviru 

EU Večletnega programa za podjetja in podjetništvo, 
" Programi podjetništva v šolah: zbiranje predlogov o študijski literaturi za podjetništvo in sofinanciranje izbranih 

del, podpora projektu Spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti mladih preko PCMG-ja, 
" podpora dualnemu sistemu izobraževanja (preko OZS in GZS): sofinanciranje stroškov delodajalcem preko OZS 

in GZS, sofinanciranje stroškov izvajanja dualnega sistema izobraževanja OZS in GZS, sofinanciranje OZS pri 
predstavitvi projekta promocije dualnega sistema na MOS v Celju, 

■ sofinanciranje usposabljanja podjetnikov na delavnicah. 

^'odiila in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča programa predstavljajo mednarodne primerjave podjetniškega okolja in uspešnosti razvoja malih in 
srednjih podjetij v Sloveniji, ki kažejo na ključne slabosti v administrativnih ovirah ter dostopu do informacij, 
znanja in virov financiranja. 

*~e'"i Cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

' število izvedenih skupnih promocijskih aktivnosti, 
* število podjetij, ki so sodelovala pri promociji, 
" število sofinanciranih projektov promocije. 

®brazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projektni predlogi pokrivajo: 
* podporo sistemu izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo mladih, 
* podporo poklicnemu izobraževanju, 
" podporo domačim in mednarodnim promocijskim aktivnostim slovenske obrti in podjetništva, 
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- spodbujanju delovanja civilnih iniciativ. 
- podporo za deio\anie v mednarodnih iniciativah in programih za podjetništvo in iz njih izhajajočih mednarodnih 

projektov. 

1724 - Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Naloge usmerjene k izboljšanju podpornega okolja ter kvalitete in dostopa do informacij in storitev za podjetnike: 
ministrstvo bo preko Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo zagotavljalo sredstva za razvoj, delovanje in 
nadgradnjo sistema subvencioniranega svetovanja za potencialne podjetnike in mala in srednje velika podjetja, tako 
v fazi nastajanja podjetja kot v fazi rasti. Dodatno bo PCMG izvajal ukrepe za spodbujanje podjetništva in nastajanje 
malih podjetij za posebne ciljne skupine (ženske, podjetništvo na podeželju), in ukrepe za razvoj kvalitetnih storitev, 
kijih podjetja potrebujejo (preko pospeševalne mreže za malo gospodarstvo): 
- sofinanciranje delovanja in nadgradnje programa vavčerskega sistema svetovanja preko Pospeševalnega centra 

za malo gospodarstva. Sredstva, namenjena za izvajanje vavčerskega sistema svetovanja, so: plačilo storitev, ki 
jih izvajajo regionalni oziroma lokalni podjetniški centri, plačilo dela Pospeševalnega centra za malo 
gospodarstvo, plačilo stroškov evalvacije programa, nadgradnje in izdelave standardov svetovanja, 
sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev potencialnim podjetnikom. 

- sofinanciranje aktivnosti podpore pri zagotavljanju dostopa do informacij in storitev po sistemu »vse na enem 
mestu« na lokalnem nivoju. 

- podpora programu za posebne ciljne skupine: Spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk, ki ga sofinancirata 
Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sredstva so' namenjena za 
usposobitev promotork ženskega podjetništva na nivoju regij, sofinanciranje delovanja informacijskega središča 
Meta in za pripravo in izvedbo mednarodnih in domačih projektov pospeševanja ženskega podjetništva, 
sofinanciranje izvedbenih projektov programa podjetniške prenove podeželja in Projekt izvaja PCMG. 

- sofinanciranje usposabljanja in prenos informacij na področjih povezovanja podjetij, 
- sofinanciranje izvajanja javnih pooblastil. 

Iz sredstev ERDF se bo financiralo investicijo v sistem subvencioniranega svetovanja (vavčer) in investicije 
inovativnih projektov. 

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

Izhodišča programa predstavljajo mednarodne primerjave podjetniškega okolja in uspešnosti razvoja malih in 
srednjih podjetij v Sloveniji, ki kažejo na ključne slabosti v administrativnih ovirah ter dostopu do informacij, 
znanja in virov financiranja. 

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

- Kakovostno delovanje pospeševalne mreže za malo gospodarstvo. 
- število posredovanih informacij podjetnikom, 
- Število podjetij, ki so prejela svetovalno pomoč. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projektni predlogi pokrivajo: 
- delovanje in nadgradnjo sistema subvencioniranega svetovanja, 
- podporo programu posebnih ciljnih skupin, 
- podpora pospeševalni mreži za malo gospodarstvo. 

1736 - Spodbujanje nastajanja in razvoja malih podjetij 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podprogram se bo izvajal preko dveh osnovnih ukrepov in sicer preko zagotavljanja finančnih instrumentov za 
spodbujanje investicij v MSP in s tem zlasti spodbujanja bank k večji odprtosti za financiranje projektov MSP v 
Sloveniji in zagotavljanja večje učinkovitosti vlaganj in razpršenosti tveganj posameznih naložb, in na drugi strani 
preko stimuliranja lastniških oblik financiranja spodbuditi privatne sklade tveganega kapitala, da se bodo le-ti hitreje 
in v večjem obsegu odločali za vlaganja v razvojne projekte MSP s, poudarkom na začetnikih. 

Ministrstvo za gospodarstvo bo: 
- izvajalo podporo Slovenskemu podjetniškemu skladu (SPS) za vzpostavitev informacijskega sistema za 

spremljanje dodeljevanja garancij na nacionalnem nivoju, sistema notranjih kontrol in obvladovanja rizikov, 
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- sofinanciralo aktivnosti razvoja in uvajanja novih finančnih instrumentov za MSP in povezovanja (raziskave, 
uvajanje modela, priprava rizičnega in garancijskega sklada, tehnična pomoč za usposobitev Slovenskega 
podjetniškega sklada (SPS) s strani evropskih institucij) 

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

Izhodišča programa predstavljajo mednarodne primerjave podjetniškega okolja in uspešnosti razvoja malih in 
srednjih podjetij v Sloveniji, ki kažejo na ključne slabosti v administrativnih ovirah ter dostopu do informacij, 
znanja in virov financiranja. Slovenski podjetniški sklad (SPS) je z ugodnejšimi posojili za podjetnike v preteklih 
letih pomembno prispeval k stimuliranju malih in srednje velikih podjetij k razvojnim naložbam. Analize potrjujejo, 
daje potrebno v naslednjih letih povečati obseg državnih sredstev za ta namen, saj sedanji obseg namenskih sredstev 
glede na povpraševanje ne zadošča in da je potrebno nujno uvesti nove instrumente podpore, zlasti zagotavljanje 
začetnega in tveganega kapitala za nove, tehnološko intenzivne dejavnosti. 

Sredstva za zagotavljanje garancijskega in kreditnega potenciala za fianciranje razvojnih projektov se bodo 
zagotavljala iz lastnega potenciala SPS in namenskih sredstev v B bilanci proračuna RS za leto 2004 in 2005. 

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

- število podjetij, ki so prejela finančno podporo, 
- število novih finančnih instrumentov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projektni predlogi pokrivajo: 
- podporo SPS za vzpostavljanje sistema spremljanja, notranjih kontrol in obvladovanja rizikov, 
- podporo razvoja in uvajanja novih finančnih instrumentov. 

2058 - Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo - EU - Strukturni skladi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki strukturni skladi so zbrana sredstva za zagotavljanje EU udeležbe za financiranje ukrepa 
1.3. Enotnega programskega dokumenta (Evropski sklad za regionalni razvoj). 

Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe i ^ 
O. 

Mala in srednje velika podjetja (MSP) so pomembna za ustvarjanje delovnih mest in dohodka, ključnih faktorjev w 
stabilnosti in socialne kohezije in nujno potrebna za lokalni razvoj. MSP se srečujejo z večjimi ovirami pri 
ustanavljanju, dostopu do finančnih virov, podpornih storitev in raziskav in razvoja kot velika podjetja. Njihovi 
stroški na enoto so v primeijavi s stroški velikih podjetij visoki. 

V državah članicah EU predstavljajo MSP 98,8 % vseh podjetij in zaposlujejo 52 % celotne delovne sile. Vsaj 23 % 
vseh zaposlenih je zaposlenih v mikro podjetjih. Statistični podatki za Slovenijo kažejo, da predstavljajo MSP 
99,7 % vseh podjetij, zaposlujejo 65,9 % celotne delovne sile. Rezultati raziskave Slovenski podjetniški observatorij 
kažejo, daje od 22 odraslih (18-64 let) le ena oseba vključena v podjetniško aktivnost. To postavlja Slovenijo na 
25. mesto med 37 državami, ki so vključene v raziskavo. 4 izmed 10 novoustanovljenih podjetnikov so prisiljeni, da 
postanejo podjetniki zaradi potrebe po preživetju in ne prostovoljno zaradi podjetniške priložnosti. Le 1 podjetje 
izmed 2,14 novoustanovljenih podjetij preživi. Prav tako je nizka stopnja produktivnosti, saj MSP ustvarjajo le 
17.000 EUR dodane vrednosti na zaposlenega (v primerjavi z EU, kjer ustvarijo 65.000 EUR dodane vrednosti na 
zaposlenega). 

Številne študije o podjetništvu in podjetniškem okolju v Sloveniji (Slovenski podjetniški observatorij, GEM - Kako 
podjetna je Slovenija) so pokazale, da so glavne ovire za razvoj podjetništva dostop do virov financiranja, dostop do 
informacij in storitev in podporno okolje, ki ni najbolje prilagojeno potrebam podjetnikov. Odločilnega pomena za 
preživetje in rast podjetij je primerno podporno okolje. Upoštevajoč strukturne in regionalne razlike, posebno tiste, 
ki so povezane z MSP, se izvaja podpora preko podpornih institucij za podjetništvo. Zagotavljanje informacij in 
svetovalnih storitev (osnovne storitve zagotavljajo v glavnem vse podporne institucije) so izjemnega pomena 
posebno pri ustanavljanju podjetja in v prvih treh letih njegovega delovanja. Prepoznavanje slabosti in groženj, ki 
izhajajo iz SWOT analize (internacionalizacija in znanje tujih jezikov, nezadovoljiva podpora zaposlovanja 
izobražene delovne sile, drage svetovalne storitve, migracije delovne sile iz obrobnih in ruralnih območij v mesta, 
itd) je vodilo do novih ukrepov, ki omogočajo boljši dostop do svetovalnih storitev, dvignejo kvaliteto svetovalnih 
storitev in prispevajo k nadgradnji podpornih institucij za podjetništvo na lokalni ravni. 

Eden od pogojev za uspešen zagon novih podjetij in dinamično rast podjetij je prav tako razvito finančno okolje, 
ustrezen obseg in enostaven dostop do virov financiranja za razvojne naložbe. Strukturni zaostanki v Sloveniji pa 
kažejo prav na pomanjkanje ugodnih dolžniških, predvsem pa lastniških virov financiranja. Zato so med ukrepi 
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potrebni tudi izboljšanje finančnega okolja, dostopa do virov financiranja za razvojne naložbe podjetij in dostopa do 
lastniškega kapitala za zagon in rast podjetij. 

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

Na nivoju ukrepa 1.3. so določeni letni cilji, katerih doseganje se spremlja skladno s sledečimi indikatoiji: 
- število izdanih vavčerjev (min. 500 letno) 
- število podprtih investicijskih projektov (min. 300 letno) 
- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (min 400 v treh letih). 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke bodo zagotovljena sredstva na področju izboljšanja podpornega okolja predvsem za: 
1. Zagotavljanje in izvajanje dostopa do informacij in svetovalnih storitev 
2. Zagotavljanje podpore investicijskim projektom MSP 
3. Zagotavljanje in izvajanje finančnih instrumentov za zagon in rast podjetij 

2057 - Izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo - EU - Strukturni skladi - slovenska 
udeležba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva slovenske udeležbe v višini 25 % za projekte v okviru proračunske postavke 
2058. 

14032101 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

Opis podprograma 

Podprogram razvoja turizma je namenjen ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega 
gospodarstva in povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti kar sta tudi temeljna strateška cilja Strategije 
slovenskega turizma 2002 - 2006 

Turizem po svoji vsebini v svetovnem merilu postaja najpomembnejša gospodarska panoga. Povezuje številne 
gospodarske dejavnosti, zato ima enega najvišjih panožnih multiplikatorjev. Poleg tega pomembno pospešuje 
regionalni razvoj, povečuje ekonomsko vrednost biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine ter 
omogoča povečanje družbene blaginje. Po oceni Svetovnega potovalnega sveta (WTTC) bo turistična dejavnost v 
širšem pomenu v Sloveniji v letu 2004 prispevala približno 5,5 %BDP. Turistični devizni priliv je v letu 2004 znašal 
1,3 milijarde EUR in ima trend rasti tudi v letu 2005. V letu 2004 je v Sloveniji bivalo 2.341.281 turistov, ki so 
ustvarili 7.588.737 turističnih nočitev, kar v primerjavi s preteklim letom predstavlja 4 % porast števila turistov in 
1 % porast števila turističnih prenočitev. Število tujih turistov se je v letu 2004 povečalo za 9 % število prenočitev 
tujih turistov pa za 4 %. 

Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti v zadnjih letih ugotavljamo, da v slovenskem turizmu še vedno 
obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za učinkovito izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem za narodno 
gospodarstvo. Te slabosti so predvsem; še vedno ne dovolj dobra prepoznavnost Slovenije in slovenske turistične 
ponudbe v tujini; razpršenost in nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje jasnih razvojnih strategij 
posameznih turističnih območij, neustrezna struktura in premajhen obseg nastanitvenih kapacitet, premajhno število 
in razvitost prepoznavnih turističnih blagovnih znamk, premajhna trženjska usmerjenost, nizka izobrazbena 
struktura zaposlenih, še vedno ne dovolj razvita turistična infrastruktura, finančna šibkost turističnih podjetij, 
(predvsem manjših) ki se kaže v majhnem obsegu investiranja, 

Navedene slabosti bistveno vplivajo na konkurenčnost slovenskega turizma na globalnem trgu, zato smo v strategiji 
slovenskega turizma postavili vrsto kvalitativnih in kvantitativnih ciljev, ki so usmerjeni k povečanju globalne 
konkurenčnosti slovenskega turizma in obsega turistične dejavnosti. Glavni cilji so: 
- Povečati prepoznavnost Slovenije 
- Spodbuditi investicijski cikel v vrednosti 1,6 mrd EUR do leta 2010 
- Povečati vlogo znanja in izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih na vseh področjih in ravneh razvoja 

slovenskega turizma, 
- Izboljšati prostorske pogoje za razvoj turizma na območjih; ki so strateškega pomena za razvoj turizma. 
- Za uresničitev temeljnih strateških ciljev na področju razvoja turizma opredeljuje strategija pet temeljnih 

razvojnih politik: politiko prostorskega razvoja, politiko trženja, politiko razvoja Človeških virov, investicijsko 
politiko in politiko spodbujanja razvoja novih proizvodov in dviga kakovosti v turizmu, 

Letne prioritete delovanja Vlade RS na področju turizma so opredeljene v letni turistični politiki. Vlada RS sprejela 
Turistično politiko za leto 2004 z usmeritvami za leto 2005, v kateri so opredeljeni letni cilji, ukrepi in aktivnosti 
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Vlade RS na področju spodbujanja turizma. Ključni ukrepi turistične politike, ki so obenem tudi ključne naloge tega 
podprograma so: 
- Zagotavljanje sistemskih in organizacijskih pogojev za razvoj turizma 
- Zagotavljanje kvalitetne in sistematične promocije in trženja slovenskega turizma 
* Spodbuditev zagona in izvedbe investicijskega cikla v obnovo in izgradnjo nove turistične infrastrukture ter 

oblikovanje novih, tržno zanimivih, kakovostnih integralnih turističnih proizvodov 
■ Spodbuditev razvoja človeških virov v turizmu. 
" Spodbuditi dvig kakovosti v turizmu 

Zakonske in druge pravne podlage 

■ Zakon o spodbujanju razvoja turizma, (Uradni list RS, št. 2/04) 
• Zakon o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 63/99) 
* Državni razvojni program 2001 - 2006, 
■ Strategija slovenskega turizma 2002 - 2006 (Vlada RS, št. 25.7.2002), 
" Enotni programski dokument 2004-2006 
■ Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2002-2006, 
" Turistična politika za leto 2004 z usmeritvami za leto 2005 

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

Temeljni razvojni cilj podprograma razvoja turizma je ustvarjanje pogojev za krepitev konkurenčnosti slovenskega 
turizma na globalnem trgu in povečanje sedanjega obsega turistične dejavnosti. To je tudi temeljni strateški cilj 
Strategije slovenskega turizma 2002 - 2006 in strateški cilj Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. 

Temeljni cilj bomo dosegli z uresničitvijo naslednjih dolgoročnih ciljev: 
" Zagotoviti sistematično in kvalitetno promocijo slovenskega turizma za povečanje prepoznavnosti Slovenije in 

slovenskega turizma na tujih trgih, 
" Spodbuditi zagon investicijskega cikla z ustvarjanjem ugodnih pogojev za investiranje v turizem in z odpravo 

kritičnih točk za uspešno investiranje v obnovo in izgradnjo novih turističnih kapacitet in skupne turistične 
infrastrukture § 

" Spodbuditi razvoj managementa turističnih destinacij za skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje integralnih 
turističnih proizvodov, ki bodo temeljili na javno-privatnem partnerstvu, domačem znanju, na izrabi naravnih 
vrednot in kulturne dediščine ter drugih prednosti in danosti <n 

" Spodbuditi razvoj človeških virov na vseh področjih turizma. g 
" Spodbuditi dvig kakovosti v turizmu <*> 

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

' Povečati prepoznavnost Slovenije in slovenske turistične ponudbe na tujih trgih. Indikator: rast števila gostov in 
nočitev. Planirani rezultat: 4 % povečanje števila tujih gostov in nočitev. 
Nadgraditi integralni turistični informacijski sistem z on line rezervacijskim sistemom Indikator: izveden javni 
razpis za on line rezervacijski sistem, Planiran rezultat: nakup rezervacijskega sistema. 

• Spodbuditi pripravo občinskih prostorskih izvedbenih aktov za razvojne potrebe turizma na temeljnih turističnih 
območjih. Indikator: število podprtih projektov. Planirani rezultat: do konca leta 2006 izdelani prostorski 
izvedbeni akti za že načrtovane investicije na temeljnih turističnih območjih 
Spodbuditi razvoj turističnih destinacij z dodeljevanjem razvojnih spodbud za izvedbo investicij v turistično 
infrastrukturo Indikator: število podprtih investicij v turistično. Planirani rezultat: potrjenih najmanj 30 projektov 
za sofinanciranje do konca programskega obdobja. 

, " Spodbujati izvajanje programov in aktivnosti turistične društvene organizacije na nacionalni ravni, programov za 
dvig kakovosti v turizmu in usposabljanje v turizmu. Indikator: število podprtih programov in projektov: 
Planirani rezultat: podprta najmanj 2 celovita programa. 

1710. Slovenska turistična organizacija 
r"zlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki bodo namenjena za delovanje Slovenske turistične organizacije in sicer za plače, materialne 
stroške vezane na delovanje Slovenske turistične organizacije, stroške delovanja turističnih predstavništev in 
'"formativnih uradov v tujini, ter za stroške delovanja distribucijskega centra. 

^'"dišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Višina postavke je določena na osnovi porabe v preteklih letih. Sredstva za izvajanje programa trženja, raziskav in 
razvoja in informacijskega sistema so ločena in se nahajajo v okviru postavke 1732 - trženje in razvoj turizma. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izveden program dela Slovenske turistične organizacije. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Slovenska turistična organizacija izvaja in kreira politiko trženja slovenskega turizma. Na osnovi potrjenega 
programa dela bo izvajala naslednje aktivnosti na treh glavnih področjih delovanja: 
- promocijo Slovenije na domačem in tujih trgih 
- razvoj in raziskave 
- informacijski sistem in e poslovanje. 

1897 - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te proračunske postavke zajemajo: 
- razvojne spodbude občinam za sofinanciranje priprave občinskih prostorskih izvedbenih aktov za razvojne 

potrebe turizma, , 

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

Za doseganje temeljnega strateškega cilja slovenskega turizma v načrtovanem obdobju strategija predvideva izvedbo 
investicij v kakovostno obnovo in izgradnjo nove turistične infrastrukture 

S ciljem spodbuditve zagona investicijskega cikla smo na ministrstvu zato že v letu 2003 v sodelovanju z MOP 
pripravili in izvedli javni razpis za sofinanciranje izdelave občinskih prostorskih izvedbenih aktov za leti 2003 in 
2004 na temeljnih geografskih in produktnih področjih slovenskega turizma, s katerim smo podprli pripravo 38-ih 
prostorskih aktov v 23-ih občinah, ki bodo pripravljeni najkasneje do konca leta 2004. V letu 2005 načrtujemo 
nadaljevanje tega ukrepa za zagotovitev ustreznih prostorskih podlag za investicije v turizem po letu 2006. 

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

- sofinanciranje priprave občinskih prostorskih izvedbenih aktov za razvojne potrebe turizma - najmanj 20 £ 
projektov v višini 100 mio SIT do konca leta 2006. Ukrep bo dvoleten in se bo izvajal do konca leta 2006. 

P 
Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke g5 

V letu 2005 načrtujemo nadaljevanje izvajanja ukrepa spodbujanja priprave občinskih prostorskih izvedbenih aktov 
za razvojne potrebe turizma, s čimer želimo zagotoviti prostorske podlage za izvedbo načrtovanih investicij v 
turizmu po letu 2006. 

1732 - Trženje in razvoj turizma 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki bodo namenjena za naslednje aktivnosti: 
- Izvajanje programa trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih. 
- Spodbujanje izvedbe projektov usposabljanja s področja turizma. 
- Pripravo in izvajanje programov in z njimi povezanih aktivnosti turistične društvene, dejavnosti na nacionalni 

ravni za krepitev turistične kulture. 
- Pripravo in izvajanje programov za dvig kakovosti v turizmu. 
- Nadgradnja integralnega turistično informacijskega sistema in nakup on line rezervacijskega sistema 

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

Izvajanje programa trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih, se izvaja v okviru 
programa dela Slovenske turistične organizacije in temelji na Strategiji slovenskega turizma ter na njej izvedeni 
Strategiji trženja slovenskega turizma,-ki izpostavlja celovit pristop trženja slovenskega turizma na posameznih 
ciljnih trgih, nadaljnje vključevanje Slovenije v e-poslovanje na globalnem turističnem trgu, prestrukturiranje 
turističnih predstavništev v tujini z vidika uveljavljanja modela celovitega upravljanja odnosov s turisti kot 
poslovnimi strankami širitev mreže turističnih predstavništev na prioritetnih tujih trgih, partnersko sodelovanje s 
turističnim gospodarstvom, razvoj in trženje turističnih blagovnih znamk ter razvoj Slovenske turistične organizacije 
kot komunikacijsko informacijskega in marketinškega centra za turizem; 

V okviru le postavke je predvideva tudi nadgradnja integralnega turističnega informacijskega sistema, kot podlage 
za vodenj učinkovite turistične razvojne politike in informiranosti potencialnih turistov o turistični ponudbi 
Slovenije, ki se bo v letu 2005 nadgrajeval glede na sodobre trende na tem področju v svetu, ter vzpostavitev on line 
rezervacijskega sistema. 
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Za uspešen razvoj in trženje integralnih turističnih proizvodov bistvena povezava ukrepa za spodbujanje promocije 
in trženja ter razvoja turistične ponudbe oz. integralnih turističnih proizvodov s spodbujanem razvoja znanja o 
oblikovanju in trženju integralnih turističnih proizvodov, o pomenu turističnih blagovnih znamk, o managementu 
turističnih destinacij, s spodbujanjem kakovosti v turizmu, programov turistične društvene organizacije za krepitev 
turistične kulture ter s podporo partnerskim projektom razvoja in trženja integralnih turističnih proizvodov na 
nacionalni ravni, s katerim se krepi nujno potrebno javno partnersko sodelovanje med turističnimi ponudniki 
določenega turističnega proizvoda oz. med ponudniki določene turistične destinacije. 

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

- število izvedenih akcij tržnega komuniciranja skladno s programom dela STO 
- podprt najmanj en celovit program s področja krepitve turistične kulture in en program za dvig kakovosti v 

turizmu 
- izvedba najmanj dveh programov usposabljanja za potrebe turizma. 
- Izveden nakup on line rezervacijskega sistema 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru programa trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih, ki ga kot krovna 
nacionalna turistična organizacija: izvaja Slovenska turistična organizacija bodo v letu 2005 izvedene naslednje 
aktivnosti: 
1. načrtovanje in izvajanje aktivnosti tržnega komuniciranja države kot turistične destinacije v tujini s poudarkom 

na: koncentraciji aktivnosti tržnega komuniciranja na petih največjih trgih Italiji, Avstriji, Nemčiji, Hrvaški in 
Veliki Britaniji 

2. pospeševanje in razvoj obstoječih in novih produktov na nacionalni ravni in izvajanje tržnih raziskav in analiz 
3. dodatne aktivnosti trženja slovenskega turizma po vključitvi Slovenije v Evropsko 
4. nadgradnja integralnega turističnega informacijskega v skladu z novimi trendi,, na osnovi javnega razpisa 

izveden nakup on line rezervacijskega sistema.. 

Ostale predvidene aktivnosti v okviru te postavke po svoji vsebini predstavljajo podporo za učinkovitejše izvajanje 
drugih projektov in aktivnosti tega podprograma in turistične politike v skladu s predstavitvijo v izhodiščih te S 
proračunske postavke. 

2043 - Razvoj turističnih destinacij - EU - Strukturni skladi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki strukturni skladi so zbrana sredstva za financiranje projektov ukrepov Enotnega 
programskega dokumenta za Evropski sklad za regionalni razvoj. 

Zakonska in planska osnova za izvajanje ukrepov predstavljajo naslednji dokumenti: 
- Enotni programski dokument 2004-2006 
- Programsko dopolnilo 2004-2006 
- Program ukrepov konkurenčnosti 
- Projektni predlogi 

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

Za doseganje temeljnega strateškega cilja slovenskega turizma v načrtovanem obdobju strategija predvideva izvedbo 
investicij v kakovostno obnovo obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture., ki je potrebna za nadaljnji 
razvoj turizma v določeni turistični destinaciji. 

V letu 2005 se nadaljuje izvajanje ukrepa spodbujanja razvoja turističnih destinacij, ki je vključen v prvo prioriteto 
■ ukrepov Enotnega programskega dokumenta 2004 2006. 

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

Rezultati: 
- Izvedeni projekti 
- Pridobljeno znanje uslužbencev v ministrstvu in institucijah, ki bodo sodelovale v projektih 

Indikatorji: 
- Usposobljenost uslužbencev v ministrstvu za prevzem določenih nalog v okviru izvajanja strukturnih skladov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Ukrep Spodbujanja razvoja turističnih destinacij se nanaša na programsko obdobje 2004 - 2006 z možnostjo črpanja 
sredstev do leta 2008. Ukrep je usmerjen k krepitvi razvojnih sposobnosti turističnih destinacij, s spodbujanjem 
investicij v obnovo obstoječe in izgradnjo nove turistične infrastrukture. 
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Ukrep predstavlja celovit pristop k razvoju turističnih destinacij na dveh ključnih področjih in sicer: 
- na področju razvoja znanja in sposobnosti za celovito, povezano upravljanje turistične ponudbe na nivoju 

turistične destinacije in 
- na področju razvoja osnovne turistične ponudbe (turistične in športno-turistične infrastrukture) ter vključevanja 

primarnih atrakcij (naravne vrednote, kulturna dediščina), kot glavnih generatorjev razvoja raznovrstnih 
turističnih proizvodov in storitev v turistični destinaciji, ki skupaj tvorijo njeno celovito turistično ponudbo.. 

Cilj ukrepa je spodbuditi razvoj turističnih destinacij na temeljnih turističnih območjih in 
- vzpostaviti management turističnih destinacij na temeljnih geografskih in produktnih področjih, opredeljenih v 

Strategiji slovenskega turizma 2002 - 2006 
- spodbuditi vlaganja v razvoj skupne turistične, športno turistične in prometne infrastrukture in vključevanje 

kulturne dediščine in naravnih vrednot v turistično ponudbo na teh območjih. 

Učinek izvajanja ukrepa se bo odražal v povečanju števila turistov in njihovih prenočitev, v večji potrošnji turistov 
in s tem v višjem deviznem prilivu od turizma, izboljšala se bo prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije. 
Izvajanje ukrepa pa bo ne nazadnje z generiranjem novih podjetniških priložnosti prispevalo tudi k povečanju števila 
delovnih mest. 

V okviru tega ukrepa se bodo v načrtovanem obdobju sofinancirali projekti razvoja organizacijskih struktur in 
investicije v turistično infrastrukturo, ki bodo s svojimi učinki prispevali k doseganju strateških ciljev na nacionalni 
ravni (rast števila nočitev in gostov, večja prepoznavnost Slovenije in njene turistične ponudbe, višji devizni 
priliv,...). Sredstva te postavke so namenjena za sofinanciranje naslednjih vrst projektov oz. investicij: 
- investicije za vzpostavitev managementa turističnih destinacij za skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje 

celovite turistične ponudbe turističnih destinacij, ki vključujejo tržne raziskave in analize, izdelavo projektnih 
študij, benchmarking analize, razvoj in zagon skupnih rezervacijskih sistemov, oblikovanje blagovnih znamk 
turistične destinacije, pripravo in izvedbo skupnih programov trženja (izdelava promocijskega materiala, izvedba 
celovitih promocijskih akcij), 

- investicije v obnovo in izgradnjo nove turistične infrastrukture, 

V letu 2005 se bodo s te postavke sofinancirali projekti, ki so bili potrjeni na javnem razpisu za spodbujanje razvoja 
turističnih destinacij v letu 2004 in 2005. 

Glavne aktivnosti v okviru tega ukrepa v letu 2005 bo izvajanje projektov v skladu s terminskim planom za to leto. 

P a- 
2044 - Razvoj turističnih destinacij - EU - Strukturni skladi - slovenska udeležba 1/1 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva slovenske udeležbe v višini 25 % za projekte v okviru proračunske postavke 
2043. 

15032101 - Ravnanje z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi odpadki   

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Odlok o preoblikovanju ARAO v javni gospodarski zavod (Uradni list RS, št.45/96) 
- Odlok o izvajanju Republike javne gospodarske službe ravnanja z RAO Uradni list RS, št. 32/99 
- Dejavnosti Agencije so skladne tudi z mednarodnimi konvencijami o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in 

radioaktivnim sevanjem. 

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

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

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

Ureditev skladišča RAO v Brinju (urejanje inventarja ob pomoči PHARE). V letu 2004 bo potrebno nadaljevati z 
deli za pripravo končnega odlagališča NSRAO, glede na strokovna izhodišča za Nacionalni program ravnanja z 
RAO, ki ga ARAO pripravlja vzporedno s Programom razgradnje NE Krško in ravnanja z izrabljenim jedrskim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki, ki ga pripravlja po mednarodni pogodbi skupaj z APO iz Hrvaške. Posredoval 

poročevalec, št. 31/IV 916 18. maj 2°°5 



ga bo MOPE, ta pa po dodelavi kot Nacionalni program na Vlado in v parlamentarno proceduro. Potrebno bo pričeti 
s pripravo izbora končne lokacije, kot tudi z ustrezno projektno dokumentacijo. 

5194 - Agencija za radioaktivne odpadke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ureditev skladišča RAO v Brinju (urejanje inventarja ob pomoči PHARE). V letu 2005 bo potrebno nadaljevati z 
deli za pripravo končnega odlagališča NSRAO, glede na strokovna izhodišča za Nacionalni program ravnanja z 
RAO, ki ga ARAO pripravlja vzporedno s Programom razgradnje NE Krško in ravnanja z izrabljenim jedrskim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki, ki ga pripravlja po mednarodni pogodbi skupaj z APO iz Hrvaške. Posredoval 
ga bo MG, ta pa po dodelavi kot Nacionalni program na Vlado in v parlamentarno proceduro. Potrebno bo pričeti s 
pripravo izbora končne lokacije, kot tudi z ustrezno projektno dokumentacijo. 

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

Izračuni so izdelani na podlagi dolgoročnega terminskega načrta aktivnosti ARAO. 

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

Spremljanje stanja in razvoja glede ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenimi gorivi. Spremljanje razvoja 
novih tehnologij obdelave, priprave in odlaganja radioaktivnih odpadkov. Izbor lokacije odlagališča radioaktivnih 
odpadkov. Posodobitev skladišča v Brinju. ' 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Dolgoročno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. 

Načrtovanje in izgradnja odlagališča NSRAO. 

Načrtovanje ravnanja z IJS in VRAO. 

Javna služba RAO malih proizvajalcev. 

9053 - PHARE CFCU - Jedrska varnost 2002 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ARAO poleg ostalih aktivnosti opravlja tudi gospodarsko javno službo ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki obsega 
sledeče dejavnosti: 
- prevzem radioaktivnih odpadkov v objektih in napravah za začasno skladiščenje, njihovo prevažanje v obdelavo, 

skladiščenje in odlaganje; 
- prevzem radioaktivnih odpadkov na kraju nastanka v primeru nesreč, nesreč pri prevozu radioaktivnih snovi in 

drugih nesrečah; 
- prevzem radioaktivnih odpadkov v primeru, ko povzročitelja radioaktivnih odpadkov ni mogoče ugotoviti in 

določiti; 
- ravnanje s prevzetimi radioaktivnimi odpadki na predpisan način tako: 

- da zdravje ljudi ni ogroženo zaradi zunanje ali notranje obsevanosti, 
da ne pride do radioaktivnega onesnaženja okolja: 
- obdelavo in pripravo radioaktivnih odpadkov za namen skladiščenja in odlaganja in 
- upravljanje infrastruktumega objekta Centralnega skladišča RAO v Brinju. 

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

Centralno skladišče RAO v Brinju v sedanjem'stanju ne ustreza zakonskim zahtevam za pridobitev obratovalnega 
dovoljenja. Za zagotovitev zakonsko ustreznih razmer moramo posodobiti in izboljšati tudi racionalno uporabo 
razpoložljivega prostora v skladišču in urediti uskladiščene odpadke. 

V letu 2000 je bil pripravljen Načrt sanacije in posodobitve Centralnega skladišča RAO v Brinju, ki je med drugimi 
projekti obsegal tudi študijo ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.d. št. DP 1008/00: ""Republiško skladišče v Brinju- 
projektne podlage za preureditev inventarja in posodobitev skladiščenja 1. in II. faza"", julij 2000. 

Ta študija je bila osnova za finančno ovrednotenje stroškov za izvedbo ureditve uskladiščenih odpadkov v okviru 
projekta SI 632.10.03 Characterisation of lnstitutional Low and Intermediate Level Radioactive Waste in the Central 
Storage Facility for Waste From Small Producers in Slovenia. 

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

Letni cilj je pridobiti poskusno obratovalno dovoljenje. 
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Doseganje zastavljenih ciljev bomo preverjali glede na: 
- število pregledanih in prepakiranih sodov, zaprtih virov terpakimih enot javijalnikov požara, 
- ločevanje odpadkov na radioaktivne in neradioaktivne dele, 
- nove pakime enote radioaktivnih odpadkov, ki ustrezajo zakonskim zahtevam in so primerne za varno 

skladiščenje, 
- zmanjšanje volumna z iznosom neradioaktivnega dela odpadkov, 
- novo razporeditev prepakiranih odpadkov, 
- izboljšanje delovnih pogojev za zaposlene. ' 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Stanje uskladiščenih odpadkov v Centralnem skladišču RAO v Brinju je slabo. Konec leta 2004 je bilo 
uskladiščenih 671 pakirnih enot radioaktivnih odpadkov. 

Za skladiščenje odpadkov so uporabljene zelo različne pakirne enote. Odpadki so shranjeni v zaščitnih vsebnikih, v 
sodih, v lesenih in kartonskih škatlah, nekateri so le zaviti v folijo. Obstoječe pakirne enote so različnih dimenzij in 
izvedb. Zato je razporejanje odpadkov je otežkočeno oziroma onemogočeno. 

Podatki o uskladiščenih odpadkih so nepopolni in pomanjkljivi. Pogosto za posamezni odpadek ni znana njegova 
aktivnost, velikost, kemijska in fizikalna sestava ali celo vsebina. 

Z izvedenim projektom se bo zmanjšala količina in prostornina radioaktivnih odpadkov v Centralnem skladišču 
RAO v Brinju., Izveden bo detaljni pregled - karakterizacija dela uskladiščenih radioaktivnih odpadkov. 
Radioaktivni odpadki bodo prepakirani v nove pakirne enote, ki bodo ustrezali zakonskim zahtevam. Racionalizirala 
se bo razporeditev pakirnih enot v skladišču in izboljšali delovni pogoji za zaposlene v Centralnem skladišču RAO v 
Brinju. 

20032101 - Socialno varstvo in odškodnine zaradi prestrukturiranja proizvodnje 

Opis podprograma 

Nudi se pomoč tistim podjetjem, ki so v svoji proizvodnji ali servisnih dejavnostih uporabljala azbest in so bila 
dolžna zaradi določil ZPPPA1 prestrukturirati azbestno proizvodnjo v neazbestno. Delavcem v teh podjetjih se nudi 
denarno pomoč, z namenom dokupa razlike do polnih pokojninskih delovnih let, pa tudi ustrezno odškodnino, če so 
zboleli za poklicno boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Osnova za izvajanje programa je Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter zagotovitvi 

sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list RS, št.56/96, 35/98, 86/2000, 13/2005) 
v nadaljevanju ZPPPA1 in Uredbe O prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in 
azbestnih izdelkov Uradni list RS 49/2001). 

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

Ukinitev proizvodnje azbestnih izdelkov in nadomeščanje azbestne proizvodnje z neazbestno. S prestrukturiranjem 
proizvodnje se delavcem, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane kriterije omogoča upokojevanje pod ugodnejšimi 
pogoji. Prav tako zakon omogoča izplačevanje odškodnin delavcem, kateri so bili verificirani, da imajo poklicno 
bolezen, ki jih povzroča azbest. 

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

Izplačilo odškodnin do upravičencev poteka tekoče, saj je bila v letu 2004 odpravljena glavnina zaostankov iz 
preteklih let. 

V letu 2005 pričakujemo okoli 150 upravičenih odškodninskih zahtevkov in 70 zahtevkov za dokup delovne dobe. 

8289 - Dokup zavarovalne dobe in odškodnine po ZPPPAI 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva, namenjena za plačilo: 
- dokupa delovne dobe po ZPPPAI Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
- odškodnin obolelim za eno od azbestnih bolezni, 
- interdisciplinarne skupine zdravnikov po ZPPPAI. 

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

Število upravičencev. • 



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

- Plačilo odločb za dokup delovne dobe po ZPPPA! Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
- Plačilo odškodnin oškodovancem obolelim za eno od azbestnih bolezni po ZPPPA1. 
- Plačilo stroškov za opravljene preglede obolelih za eno od azbestnih bolezni po ZPPPA1. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Pomoč podjetjem pri prestrukturiranju azbestne v neazbestno proizvodnjo. Delavcem v teh podjetjih se nudi denarna 
pomoč v obliki dokupa razlike do polnih pokojninskih let in ustrezna odškodnina, če so zboleli za poklicno 
boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestu. 

23012101 - Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv 

<N 

Opis podprograma 

Storitev oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv je gospodarska javna služba. Za njeno izvajanje je 
Republika Slovenija ustanovila javni gospodarski zavod za blagovne rezerve. Blagovne rezerve so oblikovane za 
zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih, ob naravnih in drugih nesrečah 
večjega obsega in vojni. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o blagovnih rezervah (Uradni list RS št. 60/95, 38/99 in 50/04) 

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

Skladno z določili 4. člena zakona o blagovnih rezervah je Vlada Republike Slovenije v letu 2003 sprejela 5-letni 
program državnih blagovnih rezerv za obdobje od 1.1.2004 do 31.12.2008, s katerim so določeni cilji, ki jih je 
potrebno uresničiti v tem obdobju. 

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

Glavni letni izvedbeni so določeni v letnem programu dela in finančnem načrtu tako, da je zagotovljeno postopno c 
doseganje ciljev sprejetega petletnega programa oblikovanja državnih blagovnih rezerv in sicer: 
- vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti vedno na razpolago za potrebe preskrbe in 

število dni preskrbe s tem blagom, p 
- način skladiščenja blaga, gj 
- teritorialna razmestitev blaga, 
- obseg in vir sredstev za namen. 

1924 - Obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih rezerv 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv je trajna naloga javnega gospodarskega zavoda za 
blagovne rezerve. Blagovne rezerve so oblikovane za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in 
nestabilnostih na trgih, ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in vojni. 

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

Sredstva s te postavke so namenjena oblikovanju, obnavljanju, vzdrževanju in dopolnjevanju državnih blagovnih 
rezerv. 

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

Letni cilji so določeni v letnem programu dela in finančnem načrtu tako, da je zagotovljeno postopno doseganje 
ciljev sprejetega petletnega programa oblikovanja državnih blagovnih rezerv in sicer: 
- vrste in najmanjše količine posameznih vrst blaga, ki morajo biti vedno na razpolago za potrebe preskrbe in 

število dni preskrbe s tem blagom, 
- način skladiščenja blaga, 
- teritorialna razmestitev blaga, 
- obseg in vir sredstev za namen. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so oblikovani načrti razvojnih programov, katerih nameni so: 
- obnavljanje in vzdrževanje državnih blagovnih rezerv 
- izgradnja skladišča z rekonstrukcijo obstoječe plinske postaje v Račjem selu 
- sanacija rezervoarja B-3 in ureditev sistema za zajem hlapov v Lendavi 
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- posodobitev skladišča v Račah in Celju v skladu s pozitivnimi predpisi 
- usposobitev skladišča v Trbovljah 

1902 - Zavod RS za blagovne rezerve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavod RS za blagovne rezerve izvaja storitev oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv in za svoje 
delovanje porablja sredstva, ki so namenjena za plače in prispevke zaposlenih ter stroške materiala in storitev. 

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

• Izhodišče je letni program dela in finančni načrt, ki gaje sprejel upravni odbor Zavoda RS za blagovne rezerve. 

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

Izplačilo plač in prispevkov zaposlenih ter stroškov materiala in storitev Zavoda RS za blagovne rezerve. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka ni vezana na projekte NRP. 

09052101 - Poprava krivic ■ 

Opis podprograma 

Gre za obveznosti, ki jih mora poravnati Slovenska odškodninska družba denacionalizacijskim upravičencem. Del 
sredstev za poravnavo pridobi iz sredstev pridobljenih iz naslova kupnin po Zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94) 
- Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 

podjetij (Uradni list Republike Slovenije, št. 34/96, 60/99, 22/00, 67/01 in 47/02 - ZUKLPP) 

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

Poravnava obveznosti denacionalizacijskim upravičencem, ki jo izvaja Slovenska odškodninska družba. 

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

V skladu z ZUKLPP reden prenos sredstev kupnin v višini 7 % na Slovensko odškodninsko družbo. V skladu z 9. 
členom ZUKLPP so sredstva te proračunske postavke dodeljena kot nepovratna. 

2033 - Sredstva za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji - 
Slovenski odškodninski sklad 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvedbo vplačil kupnine po Zakonu o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP) v državni proračun je pooblaščena D.S.U., Družba za svetovanje in 
upravljanje d.o.o. (Zakon o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju 
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo). Razporeditev sredstev na posamezne 
proračunske postavke opravi Ministrstvo za finance. Na proračunsko postavko 2033 Ministrstva za gospodarstvo se 
razporedi 7 % kupnine za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji. Ministrstvo za 
gospodarstvo sredstva prerazporedi Slovenski odškodninski družbi, ki je zadolžena za izvedbo, na podlagi podatkov 
o prilivu, kijih prejme od Ministrstva za finance. 

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

Višina sredstev postavke je odvisna od vsakokratnega pritoka kupnine in je zaradi zaključka lastninskega 
preoblikovanja podjetij vsako leto nižja. 

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

V skladu z 9. členom ZUKLPP so sredstva te proračunske postavke dodeljena kot nepovratna. 
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14022102 - Prestrukturiranje podjetij 

Opis podprograma 

Ministrstvo za gospodarstvo, v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v 
težavah (Uradni list RS, Št. 110/02 in Uredbe o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o 
dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03), sofinancira programe 
prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah s subvenc'jami, posojili in kapitalskimi naložbami ter stimulira 
program prestrukturiranja v javnih podjetjih elektrogospodarstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Program privatizacije državnega premoženja, 
- Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02), 
- Uredba o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh 

gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03), 
- Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na;podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju 

podjetij (Uradni list RS, št. 45/95), 
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405) 

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

Sredstva so namenjena izvedbi celovite sanacije poslovnega procesa gospodarskih družb, na finančnem, 
kadrovskem, tehnološkem in organizacijskem področju, z namenom povečanja poslovne učinkovitosti in uspešnosti 
poslovanja gospodarskih družb. Cilj je zagotoviti delovanje družbe, ki ima ohranjene vitalne funkcije in zagotovljen 
trg, ohranitev optimalnega števila delovnih mest in preprečiti nastanek večjih socialnih problemov na gospodarsko 
manj razvitih in demografsko ogroženih območji. Kazalci za merjenje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti 
zastavljenih ciljev so na nivoju posameznih gospodarskih družb v izboljšanju poslovnih rezultatov merjenih na 

• podlagi letnih poročil družb, njihova primerjava z obdobjem pred prejemom pomoči in spremljanju namenske 
porabe dodeljenih sredstev. Na nivoju države ohranitev delovnih mest v primerjavi z izhodiščnim stanjem ob 
dodelitvi pomoči, in obseg vplačanih davkov in prispevkov v proračun Republike Slovenije v primerjavi z neto 
vrednostjo dodeljenih državnih pomoči. 

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

Letni izvedben cilj so odvisni od razpoložljivih proračunskih virov. Ministrstvo spremlja realizacijo programov, za gj 
katere je dodelili državno pomoč, meri odstopanja od načrtovanih ciljev in uspešnost izvajanja v primerjavi z 1/3 

načrtovanim. 

7248 - Sredstva za investicije v javni sektor gospodarstva 

Ohrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za investicije v javni sektor elektrogospodarstva se bodo pridobila s privatizacijo oz. prodajo kapitalskih 
deležev Republike Slovenije v petih delniških družbah za distribucijo električne energije na podlagi Programa 
privatizacije državnega premoženja, iz vrnjenih posojil in iz kupnin na podlagi Zakona o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnin (ZUKLPP Uradni list RS, št. 54/95). 

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

Program privatizacije državnega premoženja in Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin. 

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

Stimuliranje programov prestrukturiranja v javnih podjetjih elektrogospodarstva in premogovništva. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo uporabila prednostno za stimuliranje programov prestrukturiranja v javnih podjetjih 
elektrogospodarstva in premogovništva, ki so upravičena do državne pomoči na osnovi razreševanja nasedlih 
investicij. 

fS 

7220 - Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za gospodarstvo preko Uredbe o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o 
dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah sofinancira programe prestrukturiranja 
gospodarskih družb v težavah z dolgoročnimi in kratkoročnimi posojili ter kapitalskimi naložbami. 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Do državnih pomoči so upravičene gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. O dodelitvi sredstev državnih pomoči odloča Vlada RS na predlog 
pristojnega ministrstva. 

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

Letni cilji so opredeljeni v samem programu prestrukturiranja in so časovno opredeljeni za plansko obdobje 
izvajanja programa. Kazalci in merila za doseganje ciljev so skladna s kazalci in merili, opredeljenimi z Zakonom o 
spremljanju državnih pomoči, Navodili za merjenje učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči in Uredbe o 
kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim 
družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03). Ministrstvo za gospodarstvo izvaja spremljanje realizacije programov 
prestrukturiranja gospodarskih družb, meri odstopanja od načrtovanih ciljev in uspešnost izvajanja v primerjavi z 
načrtovanim, ter gospodarnost, učinkovitost in uspešnost dodeljenih sredstev državnih pomoči za te namene. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Posamezne projekte predstavljajo programi prestrukturiranja gospodarskih družb, in so v skladu z Zakonom o 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02) in Uredbo o 
kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim 
družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03). 

7247 - Sredstva za sanacijo podjetij in gospodarstva - kupnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za gospodarstvo preko Uredbe o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o 
dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah sofinancira programe prestrukturiranja 
gospodarskih družb v težavah z dolgoročnimi in kratkoročnimi posojili ter kapitalskimi naložbami. Sredstva na tej 
postavki so namenska iz sredstev prejetih kupnin na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

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

Do državnih pomoči so upravičene gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. O dodelitvi sredstev državnih pomoči odloča Vlada RS na predlog 
pristojnega ministrstva. 

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

Letni cilji in ukrepi so opredeljeni v samem programu prestrukturiranja in so časovno opredeljeni za plansko 
obdobje izvajanja programa. Kazalci in merila za doseganje ciljev so skladna s kazalci in merili, opredeljenimi z 
Zakonom o spremljanju državnih pomoči, Navodili za merjenje učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči in Uredbe 
o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim 
družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03). Ministrstvo za gospodarstvo izvaja spremljanje realizacije programov 
prestrukturiranja gospodarskih družb, meri odstopanja od načrtovanih ciljev in uspešnost izvajanja v primerjavi z 
načrtovanim, ter gospodarnost, učinkovitost in uspešnost dodeljenih sredstev državnih pomoči za te namene. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Posamezne projekte predstavljajo programi prestrukturiranja gospodarskih družb, in so v skladu z Zakonom o 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02) in Uredbo o 
kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim 
družbam v težavah (Uradni list RS, Št. 18/03). 

14022103 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

Opis podprograma 

Sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva izvirajo iz prodaje državnega premoženja in so namenjena 
spodbujanju razvoja, kar se realizira preko Slovenskega podjetniškega sklada kot izvajalske institucije Ministrstva 
za gospodarstvo. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in2005 (Uradni list RS št. 113/03), 

- Akt o ustanovitvi javnega sklada RS za razvoj malega gospodarstva (Uradni list RS št.96/00 in 108/00), 
- Ustanovitveni akt javnega sklada RS za podjetništvo (Uradni list RS št. 114/04), 
- Zakon o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin, 

poročevalec, št. 31/IV 922 18. ma 



- Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

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

Dolgoročni cilj je povečati namensko premoženje Slovenskega podjetniškega sklada z namenom, da bo le-ta 
zagotavljal izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo z realizacijo instrumentov za izboljšan dostop do 
financiranje za mala in srednje velika podjetja, kar je ključnega pomena za doseganje izboljšanja konkurenčnosti 
slovenskega gospodarstva kot celote. 

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

Program dela Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2005, 

Poslovni in finančni načrt za leto 2005, . . 

Poročilo d namenski porabi sredstev v letu 2005. 

i 
7249 - Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva - kupnine 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 1 

Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
določa v peti alinei pivega odstavka 7. člena dokapitalizacijo Javnega sklada RS za razvoj malega gospodarstva iz 
priliva sredstev iz naslova kupnin. 

Sredstva na tej postavki so namenjena za spodbujanje investicij in naložb v projekte MSP preko instrumentov 
Javnega sklada. 

Ministrstvo za gospodarstvo želi v letih 2004-2005 v večjem obsegu zagotoviti nove oblike financiranja (tvegani 
kapital, kapital za začetnike, kapital za rizične projekte, garancije,...) v obstoječem Javnem skladu RS za razvoj 
malega gospodarstva z namenom zagotavljanja učinkovitejše finančne podpore za hitrejši razvoj in povečevanje 
konkurenčnih sposobnosti malih in srednjih podjetij v Sloveniji. 

Glavni instrumenti za pridobivanje ugodnejših finančnih virov za samostojne podjetnike posameznike kot tudi za 
mala in srednje velika podjetja na nacionalni ravni bo tako tudi v letih 2004-2005 izvajal Javni sklad RS za razvoj 
malega gospodarstva. Njegove aktivnosti bodo usmerjene v odobravanje ugodnih posojil malim in srednjim 
podjetjem posredno preko bank, odobravanje garancij posebni rizični skupini mladih podjetnikov za investicijske 
kredite bank s sočasno odobritvijo subvencije nominalne obrestne mere, ki jo zaračunajo banke in odobravanje <*> 
neposrednih kreditov rizični skupini mladih podjetnikov z višjo in visoko stopnjo izobrazbe tehnične smeri, 
odobravanjem garancij v skladu z državno garancijsko shemo za MSP in sovlaganji v projekte MSP. 

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

V času vstopa na skupni evropski trg in v času vse večje konkurence je za MSP v Sloveniji nujen zagon novega 
investicijskega cikla, predvsem investicije MSP v opremo, razvoj, kadre in organizacijo poslovanja. Za razvoj pa 
MSP potrebujejo ustrezne finančne vire v vseh fazah življenjskega cikla podjetja. Za dosego konkurenčnosti naših 
MSP je potrebno zagotoviti tudi vzpodbude in pogoje, ki bodo tudi na finančnem -investicijskem delu konkurenčni 
pogojem, ki veljajo za MSP v EU. Še vedno lahko enega od glavnih vzrokov ne rasti mikro in malih podjetij in obrti 
v Sloveniji izpostavimo dostop do ustreznih finančnih virov. Dolžniški kapital še vedno prevladuje pri financiranju 
investicij, saj je organiziranega tveganega kapitala za financiranje večjih projektov, ki bi zajemal tako semenski 
kapital kot kapital za nadaljnjo rast podjetij, premalo oziroma je predvsem za mikro in mala podjetja nedosegljiv. 

Lastniških virov na slovenskem finančnem trgu je premalo, oziroma jih za mikro in mala podjetja sploh ni. 
Podjetnikom in obrtnikom je še vedno v večini primerov na razpolago le financiranje z dolžniškimi viri, ki pa imajo 
velikokrat obremenjujoč vpliv na investicije v rast in razvoj. 

Izhodišča za plan 2004 -2005 so: 
- sredstva za dokapitalizacijo Javnega sklada RS za razvoj malega gospodarstva se zmanjšujejo; 
- zmanjšujejo se obrestne mere na slovenskem finančnem trgu; 
- letno povpraševanje MSP po ugodnejših razvojnih sredstvih je vsako leto bistveno večje od ponudbe; 
- pretežni, konzervativni finančni instrument Javnega sklada RS za razvoj malega gospodarstva - ugodna posojila 

v sodelovanju z bankami - izloča mlada podjetja, oz. začetnike; 
- na slovenskem trgu izrazito primanjkuje lastniških virov za mala podjetja; 
- rizični instrumenti narekujejo bistveno zahtevnejše in obsežnejše strokovne naloge, ki jih je potrebno vgraditi v 

dolgoročne cilje Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva. 

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

Sredstva bodo namenjena: 
- povečanju zaposlovanja na podlagi novih programov. 
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- pospeševanju in spodbujanju konkurenčnosti MSP " pospeševanju uvajanja sodobnih tehnologij v enotah MSP. 
- pospeševanju ustanavljanja in razvoja enota MSP. - podpora investicijskim projektom MSP 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

SPS v okviru razpisov za ugodne dolgoročne investicijske kredite MSP podpira projekte MSP v materialne in 
nematerialne investicije. 

2120 - Urad RS za varstvo potrošnikov 

A - Bilanca odhodkov 

14012105 - Varstvo potrošnikov ' 

Opis podprograma 

V skladu z Zakonom o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 - prečiščeno besedilo) in Uredbo o organih v sestavi 
ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 in 138/04) Urad RS za varstvo potrošnikov opravlja strokovne, 
upravne in razvojne naloge na področju varstva potrošnikov in naloge na področju izvajanja javnih služb, ki se 
nanašajo na vzgojo, izobraževanje in obveščanje potrošnikov. Delo urada je povezano s pripravo predpisov, 
programskih dokumentov, javnega razpisa za izvajanje javne službe na področju varstva potrošnikov, izvajanjem 
svetovanja potrošnikom, izdajanjem dovoljenj za potrošniško kreditiranje, pripravo stališč k predlogom predpisov 
EU, udeležbo na delovni skupini za varstvo in informiranje potrošnikov Sveta in odborih Komisije ter drugimi 
tekočimi nalogami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Delovanje urada je povezano z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 - prečiščeno besedilo), 
Nacionalnim programom varstva potrošnikov za obdobje od leta 2001 do konca leta 2005 (Uradni list RS, št. 61/00) 
in Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/04 - prečiščeno besedilo). 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje visoke ravni varstva potrošnikov, kot poslanstvo urada, ki temelji na sprotnem 
usklajevanju slovenske zakonodaje z evropsko, izvajanjem uredbe EU o sodelovanju nacionalnih organov, 
odgovornih za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, katere cilj je odpravljanje praktičnih in pravnih ovir za 
izvrševanje predpisov varstva potrošnikov držav članic in ukrepanjem zoper nepoštena podjetja na notranjem trgu, 
zagotavljanju obveščenosti in osveščenosti potrošnikov o njihovih pravicah, zagotavljanju varstva ekonomskih 
interesov potrošnikov, izvajanju javne službe na področju varstva potrošnikov v skladu z nalogami, opredeljenimi v 
Nacionalnem programu varstva potrošnikov za obdobje 2001 do 2005 in učinkovito reševanje potrošniških sporov. 

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

Zagotavljanje kontinuiranega izvajanja javne službe na področju varstva potrošnikov in sicer svetovanja 
potrošnikom ter izobraževanja in obveščanja potrošnikov preko revije za potrošnike ter raznih brošur in zloženk v 
skladu s Programom varstva potrošnikov za leto 2005, ki ga sprejme Vlada RS. Kazalci, s katerimi se bo merilo 
doseganje zastavljenih ciljev so redno mesečno izhajanje revije za potrošnike in povečanje dostopnost do 
informativno-izobraževanih gradiv za potrošnike. Pripravljena bo Uredba Vlade RS o izvajanju Uredbe (ES) št. 
2006/2004 o sodelovanju nacionalnih organov, odgovornih za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, 
obenem pa bodo potekale priprave za pričetek izvajanja uredbe. 

1856-Plače 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih smo upoštevali 2 % povečanje vrednosti količnika od 1.7.2005, 3,04 % 
povečanje zneska dodatne premije KDPZ in redno napredovanje. Glede na kadrovski načrt seje število zaposlenih v 
letu 2005 povečalo za eno zaposlitev, ki smo jo na podlagi sporazumnega sklepa s kabinetom predsednika Vlade RS 
prevzeli 1.1.2005 z dogovorom, da se sredstva za plačo sekretarke zagotovijo z rebalansom proračuna. Upoštevana 
je tudi razporeditev pripravnice štipendistke po zaključenem pripravništvu v drugi polovici leta. 

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

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga rebalansa 2005. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se ho merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prejemanje plač zaposlenih v skladu z oceno delovnega mesta in doseženo uspešnostjo pri opravljanju dela. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke projekti niso predvideni. 

1740 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Delo urada je povezano s pripravo predpisov, programskih dokumentov, javnega razpisa za izvajanje javne službe 
na področju varstva potrošnikov, izvajanjem svetovanja potrošnikom, izdajanjem dovoljenj za opravljanje storitev 
potrošniškega kreditiranja, pripravo stališč k predlogom predpisov EU, udeležbo na delovni skupini za varstvo in 
informiranje potrošnikov Sveta in odborih Komisije ter drugimi nalogami. Sredstva so tako namenjena pokrivanju 
stroškov najemnin za poslovne prostore in drugo opremo, pisarniškega materiala, službenih poti, stroškov energije, 
vode, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja ter drugih obveznosti in storitev, ki so potrebne za nemoteno delo 
urada. 

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

Tekoče in nemoteno izvajanje nalog in programa dela urada. 

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

Zagotavljanje pogojev nemotenega delovanja, izvajanja nalog in drugih aktivnosti, v skladu s pristojnostmi in 
obveznostmi urada. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske projekti niso predvideni. 

1555 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nakup petih računalnikov z opremo in fotokopirnega stroja. c/5 

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

Postopno obnavljanje stare in iztrošene opreme. 

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

Realizacija nakupa petih računalnikov in fotokopirnega stroja. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Nakup petih računalnikov z opremo in fotokopirnega stroja je potreben zaradi zagotavljanja pogojev za nemoten in 
učinkovit delovni proces. 

1929 - Izvajanje programa varstva potrošnikov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so'namenjena delovanju nevladnih potrošniških organizacij in izvajanju javne službe na področju varstva 
potrošnikov s strani teh organizacij na podlagi javnega razpisa oz. podeljene koncesije. V skladu z zakonom o 
varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št 98/04 - prečiščeno besedilo) se dejavnosti kot so svetovanje potrošnikom, 
obveščanje in izobraževanje potrošnikov ter izvajanje primerjalnih ocenjevanj opravljajo kot javna služba, katere 
trajnost in nemotenost opravljanja zagotavlja v javnem interesu Republika Slovenija. 

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

S sprejetim Nacionalnim programom varstva potrošnikov za obdobje 2001 do konca 2005 (Uradni list RS, št. 61/00) 
je opredeljen obseg dejavnosti s področja varstva potrošnikov, ki se financira oz. sofinancira iz državnega proračuna 
ter okvirni obseg sredstev za izvedbo nalog iz nacionalnega programa. 

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

Omogočanje delovanja nevladnih potrošniških organizacij in izvajanje javne službe na področju varstva potrošnikov 
in sicer svetovanja potrošnikom ter izobraževanja in obveščanja potrošnikov preko revije za potrošnike, brošur in 
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zloženk v skladu sProgramom varstva potrošnikov za leio 2005. ki ga sprejme Vlada RS. ter s katerimi se povečuje 
raven varstva potrošnikov in dostopnost do potrebnih informacij glede uveljavljanja njihovih pravic. Kazalci, s 
katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so redno mesečno izhajanje revije za potrošnike in povečanje 
dostopnosti do informativno-izobraževanih gradiv za potrošnike in krepitev nevladnih potrošniških organizacij. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajanju javne službe na področju varstva potrošnikov s strani nevladnih potrošniških 
organizacij na podlagi javnega razpisa in sicer za izvajanje svetovanja potrošnikom ter projektne aktivnosti 
(zloženke, brošure, kampanje) za obveščanje in izobraževanje potrošnikov ter izpolnjevanje pogodbenih obveznosti 
iz naslova podeljene koncesije za izdajanje revije za potrošnike. 

1880 - Študije in raziskave s področja varstva potrošnikov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pripravi analitskih podlag za prenos evropske zakonodaje, raziskavam in študijam kot 
osnove za oblikovanje politike varstva potrošnikov in pripravo predpisov na tem področju. 

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

Potreba po usklajevanju slovenske zakonodaje s pravnim redom EU ter priprava potrebnih raziskav in študij na 
področju varstva potrošnikov. 

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

Priprava novih predpisov oziroma njihovih sprememb ter drugih študij in raziskav na področju varstva potrošnikov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Priprava potrebnih raziskav, študij in sprememb zakonov je predvsem odvisna od sprejemanja pravnega reda na 
področju varstva potrošnikov v EU, ugotovljenega stanja na trgu, ko je potrebno hitro ukrepati ter odločitev 
Ustavnega sodišča glede skladnosti posameznega zakona oz. njegove določbe z ustavo. 
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2121 - Urad RS za varstvo konkurer — 

A - Bilanca odhodkov 

14012104 - Varstvo konkurence 

Opis podprograma 

Urad RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) skrbi za korektno izvajanje določil Zakona o preprečevanju 
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.56/99, 37/2004) in njegovih podzakonskih aktov. Citirani zakon 
omogoča izvajanje enotne politike varstva konkurence po evropskem vzoru. Z vključitvijo v EU je Slovenija na 
področju konkurence prevzela pravni red Evropske unije v svojo zakonodajo in institucionalno ureditev. Na 
področju varstva konkurence je uveljavitev predpisov EU v slovenski pravni red s sprejemom ustrezne zakonodaje 
zagotovljena, vendar sedanja kadrovska in finančna usposobljenost institucije za varstvo konkurence še ne omogoča 
ustrezno intenzivnega izvajanja zakonodaje. Aktivnosti Urada bodo tudi v letu 2005 tesno povezane z aktivnostmi in 
posledicami vključitve Slovenije v EU. V letu 1999 sprejeti Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence je sicer 
vzpostavil takrat potrebno harmonizacijo zakonodaje na tem področju, z dnem vstopa v EU pa je na tem področju 
Slovenija prevzela dodatne pristojnosti, ter zato tudi dodatno prilagodila obstoječo zakonodajo. Njena uveljavitev 
teija še intenzivnejše delovanje predvsem v smislu kvalitetne implementacije sprejete zakonodaje. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna osnova za delovanje urada RS za varstvo konkurence je zakon o preprečevanju omejevanja konkurence 
(Uradni list RS, št. 56/1999, 37/2004) ter na osnovi zakona izdani podzakonski akti. Urad je kot upravni organ vezan 
tudi na subsidiarno uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). 

Slovenija je kot članica EU prevzela tudi obveznosti izvajanja pravnega reda Evropske Unije, na področju varstva 
konkurence so to predvsem: materialna določila Pogodbe o Evropskih skupnostih (PES), čl. 81 ii> 82, Uredba Sveta 
1/2003, Uredba Sveta 139/2004 ter izvedbeni akti Evropske Komisije (Regulations, Notices, Guidelines) za uporabo 
Uredb S.E. 1/2003 in 139/2004. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V okviru izvajanja politike varstva konkurence po evropskem vzoru so tudi obveznosti in pristojnosti Urada RS za 
varstvo konkurence širše, izhajajo predvsem iz pravne osnove izvajanja osnovnega Zakona o preprečevanju 
omejevanja konkurence in pripadajočih podzakonskih aktov, vzporedno pa tudi iz mednarodnih obveznosti, ki so 
nastale po pristopu Slovenije k EU. 

Na osnovi sprejetih zavez je dolgoročno predvidena intenzivna in učinkovita implementacija sprejete zakonodaje in 
uveljavitve postopkov v praksi ter zagotovitev transparentnosti delovanja in ustrezne koordinacije. 

Poleg rednih obveznosti Urada bo ena glavnih nalog v prihodnje aktivna vloga Urada pri oblikovanju politike 
svobodne konkurence, predvsem v smislu sektorske deregulacije na področju monopolov (energetika, 
telekomunikacije) in podeljenih izključnih pravic (javni zavodi, komunalne dejavnosti). Preprečevanje omejevanja 
konkurence je možno le na podlagi ustrezno kadrovsko zasedenega in finančno okrepljenega, predvsem pa 
usposobljenega Urada. Izpolnjevanje dolgoročnih ciljev, kot so opredeljeni v programu dela, bo mogoče v največji 
meri oceniti z vidika omejenih kadrovskih in finančnih možnosti Urada RS za varstvo konkurence ter z vidika večjih 
pristojnosti. V tem smislu ostaja doseganje dolgoročnih ciljev prioriteta tudi v naslednjih proračunskih obdobjih. 

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

Na osnovi zastavljenih letnih izvedbenih ciljev v -proračunskem letu 2005 je predvidena realizacija ustreznega 
delovanja urada v okviru izvajanja Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, predvsem v smislu hitrejšega 
reševanja postopkov. Obravnavano število obravnavanih primerov oziroma novo odprtih postopkov se postopno 
povečuje, v strukturi obravnavanih primerov pa bo vse večji poudarek na zahtevnejših primerih obravnave primerov 
zlorabe prevladujočega položaja in omejevalnih sporazumov. Na ta način bo zagotovljena ustreznejša 
implementacija evropsko orientirane konkurenčne zakonodaje. 

Od vstopa Slovenije v EU se izpolnjevanje mednarodnih obveznosti intenzivno povečuje. Urad RS za varstvo 
konkurence sodeluje v številnih delovnih skupinah na področju varstva konkurence v okviru ECN (European 
Competition Network) in Evropske komisije. 

V okviru mednarodnega sodelovanja Urad na svojem strokovnem področju intenzivno sodeluje tudi v okviru 
Antidumpinškega komiteja in UNCTADA. Kljub ne-formaliziranem sodelovanju Slovenije kot članice OECD je 
Urad s to mednarodno organizacijo vzpostavil sodelovanje v okviru World Competition Foruma, kjer sodelovanje 
poteka na konkurenčni ravni nekajkrat letno. 

D 
Cilji so zastavljeni v okviru kadrovskih in finančnih možnosti v proračunskem letu 2005, hkrati pa Urad RS za gj 
varstvo konkurence ocenjuje, da bo tudi v proračunskem letu 2005 razpoložljiva sredstva v največji možni meri 
koristil gospodarno in učinkovito. 

1865 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za 
socialno varnost in za davek na izplačane plače. Plače bo Urad RS za varstvo konkurence izplačeval na podlagi 
sprejetih zakonov in pravilnikov, ki urejajo sistem plač v državni upravi, sprejete sistemizacije delovnih mest, 
kadrovskega načrta in sklepov vlade o izplačevanju uspešnosti in dodatkov. 

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

Pri načrtovanju finančnih sredstev je bilo upoštevano povečanje vrednosti izhodiščnih plač za 2 %, povečanje 
zneska dodatne premije KDPZ za 3,04 %, redno napredovanje in povečanje minulega dela, kot tudi razporeditev 
pripravnikov po zaključku pripravništva. Konec leta 2003 je bilo Uradu RS za varstvo konkurence odobrenih šest 
dodatnih zaposlitev, ki so bile realizirane v letu 2004 in januarja 2005. Med temi zaposlitvami so vključene tudi tri 
zaposlitve pripravnikov štipendistov. Stanje zaposlenih se je tako povečalo iz 13 na 19 zaposlenih. Za omenjene 
zaposlitve Urad ni prejel dodatno odobrenih finančnih sredstev, zato so bila manjkajoča sredstva v letu 2004 
zagotovljena v skladu z dovoljenimi prenosi iz postavk Ministrstva za gospodarstvo. Omenjena dejstva predstavljajo 
temeljne razloge za povečanje proračunskih sredstev na tej postavki. 

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

Urad RS za varstvo konkurence bo plače izplačeval v skladu z ocenami delovnih mest in doseženo uspešnostjo 
zaposlenih pri opravljanju dela. 

t 
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1741 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Operativno delovanje Urada bo tudi v letu 2005 potekalo na represivni in preventivni ravni, kot posebej intenzivno 
področje pa se po vstopu Slovenije v EU pojavlja intenzivno mednarodno sodelovanje. Represivno delovanje se je 
izvajalo preko odločb, ki so izdane v posameznih obravnavanih primerih in pomenijo prepoved, v pretežni meri pa 
tudi ničnost posameznih pogodb, dogovorov in usklajenih ravnanj. Preventivno delovanje bo potekalo z izdajo 
predhodnih mnenj, konzultacij ter preko predavanj na specializiranih seminarjih. Za osnovno delovanje Urada na 
vseh treh področjih so bila potrebna finančna sredstva za pokrivanje rednih materialnih stroškov Urada. 

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na programu dela Urada RS za varstvo konkurence 

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

Za uspešno realizacijo zastavljenih ciljev je potrebno poudariti, da je dolgoročno učinkovito preprečevanje 
omejevanja konkurence možno le na podlagi ustreznih finančnih virov. Ključni del porabe materialnih stroškov 
predstavljajo stroški najemnin in vzdrževanja poslovnih prostorov. Takšno razmerje porabe sredstev onemogoča 
fleksibilnejše delovanje urada, zato ocenjujemo finančno krepitev urada kot enega od ciljev tudi v bodoče. 
Doseganje zastavljenih ciljev je mogoče ovrednotiti kot izpolnjevanje vseh programskih ciljev, ki so vezani na 
finančna sredstva v okviru te postavke. 

1560 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke je, v skladu s programom dela urada RS za varstvo konkurence, predviden nakup in posodobitev 
opreme, predvsem računalnikov, programske opreme in opreme za tiskanje, ter pisarniškega pohištva. 

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na načrtu nabav opreme. 

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

V okviru proračunskega leta 2005 je predvidena nabava petih (5) računalnikov z ustrezno programsko opremo, 
manjšega mrežnega tiskalnika ter pisarniškega pohištva za eno pisarno. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru načrta nabav bo računalniška in pripadajoča programska oprema postopno toliko posodobljena, da bo 
omogočala s tega vfdika neoviran delovni proces zaposlenih v uradu. 

4310 - Tržne raziskave, ekspertize in izvedenjska mnenja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke ( 

V okviru postopkov, ki se izvajajo na osnovi zakona predstavljajo izdelava ekonomskih analiz, pridobitev ekspertnih 
mnenj ter priprava osnutkov zakonskih aktov tehnično in strokovno zahtevna dela, za katera urad nima kadrovskih 
potencialov. Na tem področju urad sodeluje z zunanjimi institucijami. Zakonsko podlago teh dejavnosti predstavlja 
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št 56/99, 37/2004), izvajajo pa se tudi skladno z 
zakonodajo na področju javnih naročil in ustreznih internih aktov Ministrstva za gospodarstvo. 

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na programu dela Urada RS za varstvo konkurence. 

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

Na osnovi zastavljenih letnih ciljev v proračunskem letu 2005 je predvidena posodobitev temeljnega zakona na 
področju varstva konkurence ter izvedba ekonomskih analiz na segmentih, ki bodo opredeljeni na osnovi odprtih 
obravnavanih primerov. Doseganje zastavljenih ciljev bo v prvem delu mogoče meriti z ustrezno oblikovanim 
osnutkom priprave novega zakona, v drugem delu pa z zagotovljenimi kvalitetnimi podatki, ki bodo na osnovi 
ekonomskih analiz omogočali lažje odločanje v posameznih primerih. 
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na osnovi programa dela je poleg raziskav, vezanih na obravnavo tekočih primerov predvidena tudi sektorska 
analiza posameznih segmentov trga z vidika konkurence. Poseben projekt predstavlja posodobitev temeljne 
zakonodaje, ki jo bo potrebno prilagoditi glede na prakso in potrebe usklajevanja. 

2122 - Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije 

A - Bilanca odhodkov 

14022106 -Spodbujanje tujih investicij in pospeševanje internacionalizacije  

Opis podprograma 

Podprogram Spodbujanje investicij in pospeševanje internacionalizacije ima v osnovi dva namena: spodbujati 
slovenska podjetja k temu, da delujejo navzven, se intemacionalizirajo in posledično povečajo svoj izvoz. Drugi 
namen podprograma pa je promocija Slovenije za tuja podjetja kot lokacije za tuje investicije in pomoč tujim 
podjetjem pri iskanju investicijskih rešitev znotraj Slovenije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Strategija povečevanja konkurenčne sposobnosti industrije 

Strategija razvoja'malega gospodarstva 

Program Vlade RS za spodbujanje tujih neposrednih investicij 2001 - 2004 (Sklep Vlade RS št. 436-07/2001-2) 

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

Dolgoročni cilji so povečanje prepoznavnosti Slovenije med podjetji v tujini, povečanje tujih neposrednih investicij, tS 
posledično večja zaposlenost in gospodarska rast. Hkrati je cilj povečati izvoz slovenskih podjetij na tuje trge in s | 
tem rast domačih podjetij. » 

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

A. 
Letni izvedbeni cilji so, tako kot dolgoročni, povečanje prepoznavnosti Slovenije med podjetji v tujini, povečanja 00 

števila tujih podjetij, ki se zanimajo za Slovenijo, povečanje tujih neposrednih investicij, posledično večji 
zaposlenost in gospodarska rast. Hkrati je cilj povečati izvoz slovenskih podjetij na tuje trge in s tem rast domačih 
podjetij. 

1870 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi za leto 2005 smo sredstva za plače načrtovali v skladu s proračunskimi izhodišči za leto 2005, ki jih je sprejela 
Vlada RS. Sredstva smo planirali za enako število zaposlenih, s tem da smo upoštevali povečanje izhodiščne plače 
od julija 2005 dalje in povečanje dodatka za minulo delo. Sredstva za povračilo stroškov prehrane in prevoza ter 
regresa za letni dopust, ostale prejemke, ki pripadajo zaposlenim v skladu z zakonom in podzakonskimi akti 
(jubilejne nagrade,...) smo uskladili s predpisano stopnjo. Radi pa bi opozorili na dejstvo, da pri planiranju sredstev 
za leto 2005 nismo upoštevali zaposlitev dveh pripravnikov-štipendistov in vrnitve ekonomske svetnice iz tujine v 
septembru 2005. Zaposlitev dodatnih kadrovskih kapacitet bi bila, glede na pomembnost in majhnost organa, nujno 
potrebna. 

Izhodišču in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porube 

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga rebalansa 2005. 

t 
1752 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški so namenjeni za pokrivanje najemnin, stroškov vzdrževanja, plačevanju članarin, in pokrivanju 
ostalih materialnih stroškov za nemoteno delovanje AGPTI. 

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

Gibanje rasti tekočih stroškov in najemnin. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Nemoteno delovanje AGPTI. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projektov znotraj materialnih stroškov ni, razen tekočega nemotenega delovanja. 

1561 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

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

Izhodišča za investicije so nezadostna opremljenost delovnih mest za nemoteno delo. 

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

Zmožnost zaposlenih na AGPTI za nemoteno delo. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekti so nabava osnovnih sredstev, računalnikov in opreme. ' 

1938 - Spodbujanje vhodnih neposrednih tujih investicij 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru spodbujanja tujih neposrednih investicij AGPTI nudi storitve tujim neposrednim investitorjem, izvaja 
aktivnosti s področja trženja Slovenije kot lokacije za TNI in sodeluje pri pripravi in izvajanju ukrepov za povečanje 
konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za TNI. 

Dejavnost: Storitve za tuje investitorje 

Storitve za tuje investitoije zajemajo storitve v predinvesticijski dobi, storitve v procesu investiranja in storitve v 
postinvesticijskem obdobju. Storitve v predinvesticijski dobi so promocijsko-svetovalne narave in vključujejo 
posredovanje potrebnih informacij tujim investitorjem, podporo pri organiziranju poslovnih srečanj in obiskov ter 
pomoč pri vzpostavljanju stikov z drugimi institucijami. Na drugi strani storitve v procesu investiranja zajemajo 
pomoč pri pridobivanju različnih dovoljenj in soglasij pristojnih organov, primernih lokacij in objektov, dostopa do 
infrastrukture ter pomoč pri zagonskih problemih, ki nastopijo pri vsaki novi investiciji. Zadnja skupina, 
postinvesticijske storitve, pa vključujejo ohranjanje poslovnih stikov z obstoječimi tujimi investitorji, animiranje in 
pomoč pri novih (dodatnih) investicijah ter pomoč pri oblikovanju dobaviteljskih mrež med domačimi podjetji in 
tujimi investitorji. 

Dejavnost: Izboljšanje ponudbe stavbnih zemljišč za industrijo 

Ponudba in dostopnost stavbnih zemljišč za industrijo bo srednjeročno ena največjih vstopnih ovir za nove TNI. 
Težave nastopijo tako pri obstoječih kakor tudi pri novih industrijskih zemljiščih. Obstoječa industrijska zemljišča 
in objekti, ki ne služijo svojemu namenu, imajo pogosto neustrezno infrastrukturo, nerazrešeno ekološko 
problematiko in lastniški status ter nedefinirane možnosti za širitev območja. Za industrijo se nameni zelo malo na 
novo vzpostavljenih stavbnih zemljišč. AGPTI bo vzdrževala bazo podatkov o zemljiščih in zgradbah, ki so na voljo 
na trgu ter nudila svetovalne storitve in pomoč investitorjem pri iskanju razpoložljivih zemljišč na različnih 
lokacijah v Sloveniji, prav tako pa bo nudila strokovno pomoč upravljavcem industrijskih con. 

Dejavnost: Trženje Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije 

Odločitveni proces investitorja je zaradi nepopolnosti informacij odvisen predvsem od impulzov, ki prihajajo iz 
ožjega in širšega okolja. Prav zaradi tega je promocija podobe države kot lokacije za tuje neposredne investicije 
pomembna aktivnost pridobivanja tujih investicij, saj le-ta oblikuje podlago, ki pomaga prepričati možne tuje 
vlagatelje, da je država dobra lokacija za investiranje. Izoblikovanje podobe je posebej koristno, če so razmere v 
državi boljše, kot je njena percepcija v državi, od koder prihaja investitor, oziroma, če prihaja do pozitivnih 
sprememb v politikah spodbujanja tujih neposrednih investicij in investicijski klimi. V procesu izgradnje imidža je 
potrebno v^prvi vrsti identificirati percepcije potencialnih investitorjev in na osnovi tega določiti cilje promocije 
podobe. Osrednja tržna sporočila, ki sledijo ciljem podobe, morajo upoštevati specifične/sektorske konkurenčne 
prednosti države. Čeprav je glavni generator novih investicij skladnost karakteristik lokacije s potrebami in željami 
investitorjev, pa na končno odločitev lahko v določeni meri vpliva tudi promocijska agencija. Pridobivanje tujih 
investicij z neposrednim trženjem je najbolj učinkovit način za vzpostavljanje stika s potencialnimi novimi 
investitorji, saj gre za neposreden in investitorju prilagojen pristop. 

Dejavnost: Sistemske rešitve za povečanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije 
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Med prednostne naloge Agencije sodi priprava oziroma sodelovanje pri iskanju in realizaciji sistemskih rešitev na 
področju TNI. ki so definirane z vladnim program spodbujanja TNI za obdobje 2001 do 2004. Dejavnost zajema 
izvajanje programa dodeljevanja finančnih spodbud, evidentiranje administrativnih ovir za investicije in oblikovanje 
predlogov za povečanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za TNI. 

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

- Neprepoznavnost Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije 
- Nizka realizacija neposrednih tujih investicij glede na začetno povpraševanje 
- Nedostopnost in premajhna razpoložljivost mednarodno konkurenčnih industrijskih stavbnih zemljišč za tuje 

investitoije 
- Neustrezen konkurenčni položaj Slovenije kot lokacije za TNI 

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

Kazalci dejavnosti Storitve za tuje investitorje 

Kazalec 1: Povprečni odzivni čas na povpraševanje po informaciji in število povpraševanj na mesec. Pričakovan 
rezultat: Uveljavitev Agencije kot verodostojne svetovalne institucije za investitorje v vseh fazah investicijskega 
projekta. 

Kazalec 2: Število in obseg novih vnosov v bazo. Pričakovan rezultat: Vzpostaviti primemo bazo, s pomočjo katere 
AGPTI hitro in ažurno oskrbi potencialne tuje investitorje s potrebnimi informacijam 

Kazalec 3: Število prenovljenih in dodanih internetnih strani. Merjenje povečanja obiskov domače strani v korelaciji 
s povečanim povpraševanjem. Posebne storitve za redne uporabnike. Pričakovan rezultat: Vzpostaviti sodoben 
internet portal, ki bo v skladu z novo celostno podobo Agencije in bo primerljiv z domačimi stranmi v svetu najbolj 
uveljavljenih agencij za spodbujanje tujih investicij. 

Kazalec 4: Obseg svetovalnega dela že obstoječim podjetjem v večinski tuji lasti. Število promocijskih aktivnosti. 
Pričakovan rezultat: Pridobiti vsaj eno novo investicijo letno kot posledica reinvestiranja obstoječih tujih podjetij. 

eo Kazalci dejavnosti Izboljšanje ponudbe stavbnih zemljišč za industrijo r- 

Kazalec 1: Število novih vnosov v bazo. Število sprejetih lokacij iz baze s strani tujih investitorjev. Pričakovan 
rezultat: Izbor vsaj treh lokacij s strani tujih investitorjev na leto, kot primernih za implementacijo investicijskega 
projekta. 

Pu 
Kazalec 2: Število projektov, pri katerih sodeluje AGPTI kot svetovalec pri izbiri lokacije in izgradnji objekta. 1/5 

Pričakovan rezultat: Ponudba vsaj dveh lokacij vsakemu potencialnemu investitorju, ki se na AGPTI obme po 
pomoč. 

Kazalec 3: Število mednarodno konkurenčnih industrijskih con. Pričakovan rezultat: Najmanj ena industrijska cona 
v vsaki regiji, ki bo mednarodno konkurenčna. 

Kazalec 4: Izdelava analiz dveh regij na leto. Pričakovani rezultat: Priprava dveh analiz, ki bodo dobra podlaga za 
nadaljnje korake v smislu povečanja konkurenčnosti regije z vidika tujih neposrednih investicij. 

Kazalec 5: Število izdelanih promocijskih letakov za industrijske cone. Pričakovan rezultat: Izdelati od tri do pet 
promocijskih letakov. 

Kazalci dejavnost Trženje Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije 

Kazalec 1: Število podjetij, ki se udeleži investicijskih konferenc, in zahteva informacije o Sloveniji kot lokaciji za 
TNI. Spremembe v procesu pridobivanja tujih investitorjev kot posledica pridobljenih informacij s strani sorodnih 
institucij. Pričakovan rezultat: Povečanje povpraševanja po Sloveniji kot lokaciji za neposredne tuje investicije. 

Kazalec 2: Število oglasov, člankov in intervjujev v domačih in tujih medijih. 

Kazalec 3: Število konferenc oziroma seminaijev, ki jih bo AGPTI organizirala. Pričakovan rezultat: Povečanje 
števila povpraševanj in obiskov potencialnih tujih investitorjev iz teh državah. 

Kazalec 4: Število promocijskih gradiv in njihova naklada. Pričakovan rezultat: Za leto 2005 je predvidena izdelava, 
tisk in ponatis prospektov v angleščini (5000 izvodov), nemščini (3000 izvodov) in italijanščini (3000 izvodov), 
obsežnejše brošure v nemščini (5000 izvodov) in izdelava dveh številk biltena na leto (elektronska oblika). 

Kazalci dejavnosti Sistemske rešitve za povečanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne 
investicije 

Kazalec 1: Izdelane analize in raziskave. Uvrstitev Slovenije na referenčne mednarodne lestvice lokacij za tuje 
investicije. Pričakovan rezultat: Priprava analitičnih osnov za delo AGPTI. 

18. maj 2005 931 poročevalec, št. 31/IV 



Kazalec 2: Povečanje števila kvalitetnih investicijskih projektov, ki se bodo prijavljala na naslednje razpise za 
podeljevanje finančnih spodbud za investicije. Pričakovan rezultat: Mednarodno primerljiv in konkurenčen sistem 
nepovratnih finančnih spodbud za investicije. 

Obrazložitev projektov p okviru proračunske postavke 

Projekti dejavnosti Storitve za tuje investitorje 

Projekt: Svetovalne storitve za tuje investitorje 

AGPTI vsakodnevno komunicira s tujimi investitorji, ki se obračajo nanjo z željo po določenih informacijah s 
področja investiranja v Sloveniji. V ta namen AGPTI pripravlja informacijska gradiva, analize in študije za 
specifična povpraševanja potencialnih investitorjev, organizira obiske potencialnih investitorjev v Sloveniji in jih 
poveže z ustreznimi institucijami na lokalni ravni. Svetovalne storitve so organizirane projektno in so prilagojene 
posameznemu tujemu investitorju. 

Projekt: Obnavljanje baze informacij za tuje investitorje 

AGPTI redno vzdržuje in obnavlja obsežno informacijsko bazo v angleškem jeziku za posredovanje informacij 
tujim investitorjem, enkrat letno pa se baza generalno pregleda in spremeni. Baza vključuje splošne informacije o 
Sloveniji, kakor tudi specifične podatke o zakonodaji, administrativnem okviiju, davkih, faktorskih stroških in 
podobno. Bazo informacij je potrebno stalno ažurirati ter prilagajati in nadgrajevati novim zahtevam. 

Projekt: lnternetni servis za potencialne tuje investitorje in nadgradnja 

Od začetka leta 1997 ima AGPTI vzpostavljeno tudi domačo stran na intemetu, na kateri posreduje vse bistvene 
informacije s področja spodbujanja investicij. Komunikacija s tujimi investitorji preko intemeta postaja vse bolj 
pomembna, domača stran agencije pa postaja vse bolj orodje za zagotavljanje storitev potencialnim tujim 
investitoijem. Hkrati internetna stran prispeva k izboljšanju prepoznavnosti Slovenije kot lokacije za tuje 
neposredne investicije. 

Projekt: Storitve za obstoječe investitorje 

Glede na to, da je kar 50 % novih investicij posledica investiranja že obstoječih tujih investitorjev, je pomembna 
naloga Agencije tudi vzdrževanje stikov z že obstoječimi tujimi investitorji in pomoč pri njihovem nadaljnjem 
razvoju. Tako kot storitve za nove investitorje so tudi storitve za obstoječe investitorje organizirane projektno, po 
posameznem investitorju. 

Projekti dejavnosti Izboljšanje ponudbe stavbnih zemljišč za industrijo 

Projekt: Vzdrževanje baze razpoložljivih stavbnih zemljišč 

V okviru aktivnosti izboljšanja ponudbe zemljišč za industrijo se enkrat letno podrobno pregleda in nadgradi 
obstoječa baza razpoložljivih lokacij ter se izvede aktivnosti za pridobitev novih lokacij. 

Projekt: Svetovalne storitve na področju pridobivanja zemljišč in izgradnje objektov 

Svetovalne storitve na področju pridobivanja zemljišč in izgradnje objektov bi prinesle visoko dodano vrednost 
glede na to, da prav to področje predstavlja eno najresncjših ovir pri izbiri Slovenije kot lokacije za tuje investicije. 
Storitve so projektno zasnovane, prilagojene posameznemu investitorju. 

Projekt: Izobraževanje za pripravo industrijskih con oziroma zemljišč 

Organiziranje izobraževanja na temo priprave industrijskih con oziroma stavbnih zemljišč v posameznih regijah v 
smislu vzpostavitve mednarodno primerljiv lokacij, ki so v skladu s standardi in pričakovanji tujih investitorjev. 

Projekt: Analiza regij z vidika privlačnosti za tuje neposredne investicije 

V okviru tega projekta bo AGPTI pripravila analizo regij z vidika privlačnosti regije za neposredne tuje investicije 
in identifikacije bistvenih pomanjkljivosti. 

Projekt: Priprava promocijskih gradiv industrijskih con 

V letu 2003 je AGPTI sodelovala in finančno podprla izdelavo promocijskih gradiv za trženje šestih industrijskih 
con. Cilj Agencije je pripraviti promocijsko gradivo za dve industrijski coni v vsaki regiji (oziroma tri v manj 
razvitih regijah), ki so primerne za tuje investicije. 

Projekti dejavnosti Trženje Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije 

Projekt: Aktivno sodelovanje na investicijskih sejmih in konferencah 

Promocija Slovenije na specializiranih investicijskih konferencah, ki so namenjene ciljnim podjetjem, ter srečanje in 
izmenjava izkušenj med sorodnimi organizacijami v drugih državah. 
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Projekt: Oglaševanje Slovenije kot lokacije za tuje investicije 

Zaradi omejenih finančnih sredstev in relativno posrednih učinkov morajo biti orodja za promocijo podobe 
Slovenije kot lokacije za TNI v pretežni meri vezana na ciljne skupine/sektorje. Osredotočili se bomo predvsem na 
brezplačne možnosti plasmaja poslovnih sporočil. 

Projekt: Organiziranje investicijskih konferenc za potencialne tuje investitorje 

AGPTI bo za potencialne tuje investitorje na ciljnih trgih pripravila konference, kjer jim bo predstavila informacije 
in možnosti za investiranje v Sloveniji. Izvedba projektov je odvisna od možnosti pridobitve partnerja na lokalnem 
trgu, ki bo konference sofinanciral in prevzel del organizacije. 

Projekt: Izdelava promocijskih gradiv 

AGPTI bo pripravila tiskana promocijska gradiva v večjih jezikovnih različicah in izdala novi številki biltena v 
elektronski obliki, kijih bo uporabila pri neposrednem trženju, kot informativno gradivo za nastope na investicijskih 
sejmih, konferencah in seminarjih, kot informativno podporo za delo ekonomskih svetnikov na DKP-jih RS, ipd. 

Projekti dejavnosti Sistemske rešitve za povečanje konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za tuje neposredne 
investicije 

Projekt: Izdelava analiz in raziskav 

AGPTI bo sodelovala pri vsakoletni raziskavi mednarodne konkurenčnosti Slovenije in bo opravila anketo o motivih 
in ovirah za investicije. 

Projekt: Implementacija sistema nepovratnih finančnih spodbud za investicije 

AGPTI bo sodelovala pri izvajanju sistema nepovratnih spodbud (oblikovanje predlogov izboljšav, svetovanje 
podjetjem, ocenjevanje projektov) in izdelala analizo učinkovitosti finančnih spodbud za investicije v preteklem 
letu. 

1548 - Spodbujanje internacionalizacije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
<N Obrazložitev dejavnosti: 

- pospeševanje internacionalizacije slovenskih podjetij, 
- zmanjšanje stroškovnega praga za nove vstope na tuje trge, 
- pomoč slovenskim izvoznikom pri pridobivanju informacij o tujih trgih, 
- večja prepoznavnost slovenskih proizvodov med tujimi kupci, 
- večja diverzifikacija slovenskega izvoza, 
- informacijske storitve za tuje kupce. 
- Servis IZVOZNO OKNO (www.izvoznookno.si") združuje informacije, ki jih izvoznik potrebuje za lažje 

odločanje na tujih trgih. Predstavlja odskočni portal za nadaljevanje iskanj po tujih in drugih slovenskih 
ponudnikih izvoznih informacij. Prav tako predstavlja pregledno, obširno, lahko dostopno in kakovostno zbirko 
informacij in storitev z najrazličnejših področij zunanje trgovine. 

Izvozno okno predstavlja tudi informacijsko točko za podjetja, ki jih zanimajo ukrepi, obvestila in obrazci s 
področja trgovanja. Omenjeni dokumenti so objavljeni v pasici Kako trgovati po vstopu v EU, za katero skrbi 
Ministrstvo za gospodarstvo, ki v njej redno objavlja vse informacije pomembne za podjetja. 
- Za informacije na Izvoznem oknu skrbijo: zaposleni na Agenciji za gospodarsko promocijo in tuje investicije, 

nekateri sodelavci z Ministrstva za gospodarstvo, zaradi omejenih človeških virov pa tudi mreža zunanjih 
sodelavcev, ki dobro poznajo poslovna okolja v posameznih državah. 

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

Iz podatkov raziskave o potrebah slovenskih podjetij po zunanjetrgovinskih informacijah, ki jih potrebujejo za 
nastop na tujih trgih ter težav, s katerimi se pri tem srečujejo so izhodišča za pomoč pri pospeševanju 
internacionalizacije sledeča: 
- nizek nivo znanja o načinih pridobivanja zunanjetrgovinskih informacij, 
- podjetja se zavedajo pomembnosti interneta kot vira poslovnih informacij, 
- podatki na iniemetu so običajno presplošni in neažurni, 
- iskanje podatkov dolgo traja, 
- pridobivanje informacij je časovno zamudno, za podjetja pa predstavlja tudi stroškovno breme. 

Zaradi vsega omenjenega smo vzpostavili spletni portal Izvozno okno, ki nudi brezplačne izčrpne informacije o tujih 
trgih na enem mestu in v slovenskem jeziku in omogoča tudi neposredno pomoč izvoznikom pri njihovih konkretnih 
vprašanjih. Preko Izvoznega okna zagotavljamo podjetjem tudi pomoč pri iskanju virov poslovnih informacij ter 
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podatke iz nekaterih plačljivih in prostih baz (sejmi, tržni pregledi, predpisi, podatki o potencialnih kupcih in 
poslovnih partnerjih, carine...). 

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

Cilji in merila - nadgraditev sistema zbiranja in posredovanja informacij: 
- povečanje števila zadetkov na državo (povečanje učinkovitosti zbiranja in posredovanja zunanjetrgovinskih 

informacij): 
- povečanje števila držav za katere nudimo informacije, 
- Širitev mreže urednikov, dopisnikov in zunanjih organizacij; 
- skrajšanje časa potrebnega za zbiranje in posredovanje zunanjetrgovinskih informacij; 
- povečati število stalnih uporabnikov; 
- povečati število podjetij, ki zaprosijo za svetovanje. 

Cilji in merila - funkcionalna prenova Izvoznega okna: 
- povečanje števila novih uporabnikov; 
- povečanje uporabe pri stalnih uporabnikih (večja pogostost obiskov Izvoznega okna in daljši čas uporabe 

Izvoznega okna ob vsakem obisku); 
- skrajšanje časa potrebnega za zbiranje in posredovanje zunanjetrgovinskih informacij; 
- doseči čim večje število naročnikov na elektronsko obveščanje o informacijah na Izvoznem oknu 

Informacijske storitve za tuje kupce: 
- stalno ažuriranje in nadgradnja spletne strani Sloveniapartner z informacijami o poslovnem okolju Slovenije v 

angleškem jeziku 
- osvežitev in nadgradnja poslovnega registra slovenskih izvoznikov 
- število in hitrost posredovanih informacij 
- število tujih podjetij, ki se odzovejo s povpraševanjem 
- število izdelanih programov obiskov tujih kupcev 
- sklepanje novih poslov med tujim podjetjem kot iskalcem in slovenskim podjetjem, ki smo ga predlagali 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt: Nadgrajevanje sistema zbiranja in posredovanja informacij 

Nadaljevali bomo z nadgradnjo vzpostavljenega sistema zbiranja in posredovanja informacij o posameznih trgih in 
poslovnih priložnostih v sodelovanju s sorodnimi organizacijami za spodbujanje izvoza (Slovenska izvozna družba, 
Slovenski inštitut za standardizacijo, Slovenska tiskovna agencija idr.), ter s pomočjo zunanjih sodelavcev. 

Na podlagi rezultatov pridobljenih z raziskavo potreb slovenskih podjetji in sprotnega spremljanja statistike 
zadetkov bomo dopolnjevali vsebine zunanjetrgovinskih informacij. Nadgrajevali bomo sistem posredovanja 
informacij slovenskim podjetjem o tujih poslovnih okoljih. Posebej se bomo osredotočili na zbiranje in 
posredovanje konkretnih poslovnih priložnosti, ter na svetovanje podjetjem. 

Projekt: Funkcionalna prenova Izvoznega okna 

Na podlagi opažanj ter predlogov uporabnikov Izvoznega okna in statističnih podatkov o obiskanosti portala, bomo 
portal funkcionalno prenovili, tako da bo uporabnikom omogočal hitrejši dostop do želenih informacij. 

Informacijske storitve za tuje kupce: 

Informacijske storitve za tuje kupce zajemajo nuđenje celovitih informacij o Sloveniji tujemu poslovnemu okolju s 
poudarkom na informiranju potencialnih tujih kupcev. Informiranje zajema nuđenje splošnih informacij o Sloveniji 
in poslovnem okolju, izdelavo in ažuriranje poslovnega direktorija slovenskih izvoznikov, predstavitev sektorjev in 
grozdov, odgovarjanje na povpraševanja tujih podjetij, aktivnosti na tujih trgih s predstavitvijo slovenskega 
gospodarstva in potencialnih slovenskih dobaviteljev in organizacijo obiskov potencialnih tujih kupcev v Sloveniji: 

2123 - Tržni inšpektorat RS 

A - Bilanca odhodkov 

14012106 - Tržni nadzor (cene in kakovost)   

Opis podprograma 

Tržni inšpektorat RS izvaja v okviru Ministrstva za gospodarstvo podprogram 14012106 - Tržni nadzor (cene in 
kakovost) v okviru katerega zagotavlja učinkovit nadzor blaga in storitev na območju Republike Slovenije. Tržni 
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inšpektorat RS je pristojen za nadzor nad izvrševanjem 38 zakonov in več kot 80 podzakonskih predpisov, ki 
pomembno urejajo odnose na trgu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Tržni inšpektorat RS je pristojen za nadzor nad izvrševanjem naslednjih zakonov, ter njim pripadajočim 
podzakonskih predpisom: 

Energetski zakon, EZ (Uradni list RS, št. 79/1999, 8/2000, 51/2004) • 
- Odločba o priznanju veljavnosti certifikatom o skladnosti plinskih naprav (Uradni list RS, št. 76/2001) 
- Odredba o plinskih napravah (Uradni list RS, št. 105/2000) 
- Odredba o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter 

njihovih kombinacij (Uradni list RS, št. 107/2001,16/2002), 
- Odredba o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo (Uradni list 

RS, št. 107/2001) 
- Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/2001) 
- Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev (Uradni list RS, št. 104/2001) 
- Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev (Uradni list RS, št. 104/2001) 
- Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/2001) 
- Odredba za energijsko označevanje žarnic in sijalk za uporabo v gospodinjstvu (Uradni list RS, št. 104/2001) 
- Pravilnik o energetskem označevanju gospodinjskih električnih pečic (Uradni list RS, št. 89/2003) 
- Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (Uradni list RS, št. 5/2004) 
- Pravilnik o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. ) 04/2001) 
- Pravilnik za energijsko označevanje električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij (Uradni list 

RS, št. 104/2001,64/2004) 
- Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o plinskih napravah 

(Uradni list RS, št. 105/2000) 
- Obrtni zakon, uradno prečiščeno besedilo, ObrZ-UPBl (Uradni list RS, št. 40/2004) 
- Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (Uradni list RS, št. 51/2004, 87/2004) 
- Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 

117/2004) 
- Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/1998) tš 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004) 
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, uradno prečiščeno besedilo, ZASP-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2004) 2 
- Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP, uradno prečiščeno besedilo 1/3 

(Uradni list RS, št. 111/2000) 
- Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 29/1998) 
- Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 63/1998) 
- Zakon o bančništvu, uradno prečiščeno besedilo, ZBan-UPB2 (Uradni list RS, št. 104/2004) 
- Zakon o blagovnih rezervah, uradno prečiščeno besedilo, ZBR-UPB1 (Uradni list RS, št. 98/2004) 
- Zakon o društvih, ZDru (Uradni list RS, št. 60/1995, 49/1998, 89/1999) 
- Zakon o eksplozivih, ZE (Uradni list RS, št. 96/2002) 
- Zakon o elektronskih komunikacijah, ZEKom (Uradni list RS, št. 43/2004) 
- Zakon o gorskih vodnikih, uradno prečiščeno besedilo, ZGV-UPB1 (Uradni list RS, št. 99/2004) 
- Zakon o Gospodarski zbornici Slovenije, ZGZS (Uradni list RS, št. 17/1990, 19/2000) 
- Pravila pri sezonskih razprodajah tekstilnega blaga in obutve (Uradni list RS, št. 135/2004) 
- Zakon o gospodarskih družbah, ZGD (Uradni list RS, št. 30/1993, 82/1994, 20/1998, 84/1998, 6/1999, 45/2001, 

59/2001,57/2004) 
- Zakon o gostinstvu, ZGos (Uradni list RS, št. 1/1995,40/1999, 36/2000) 
- Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni list RS, št. 29/1997, 51/1998) 
- Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost (Uradni list RS, št. 78/1999, 107/2000) 
- Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti (Uradni list RS, št. 

34/1995,45/1998) 
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 88/2000, 114/2004) 
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra sobodajalcev (Uradni list RS, št. 70/1999) 
- Zakon o gradbenih proizvodih, ZGPro (Uradni list RS, št. 52/2000, 110/2002) 
- Odredba o prenehanju uporabe odredbe o obveznem certificiranju cementa in seznam standardov (Uradni list RS, 

št. 53/2001) 
- Odredba o tehničnih in drugih zahtevah za keramične ploščice (Uradni list RS, št. 85/1998, 3/1999, 59/1999, 

52/2000) 
- Pravilnik o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih 

proizvodov (Uradni list RS, št. 9/2001) 

C 

18. maj 2005 935 poročevalec, št. 31/IV 



- Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 54/2001) 
- Pravilnik o požarni klasifikaciji gradbenih proizvodov (Uradni list RS. št. 77/2003) 
- Seznam smernic za evropska tehnična soglasja za gradbene proizvode (Uradni list RS, št. 67/2004) 
- Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo 

(Uradni list RS, št. 103/2002, 29/2003, 58/2003, 133/2003, 3/2004, 33/2004, 67/2004) 
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ZGSH (Uradni list RS, št. 

67/1994) 
- Zakon o javni rabi slovenščine, ZJRS (Uradni list RS, št. 86/2004) 
- Zakon o kontroli cen, ZKC (Uradni list RS, št. 63/1999) 
- Odredba o obveznih sestavinah sporočila o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 

113/2000) 
- Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (Uradnj list RS, št. 42/2004) 
- Uredba o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 29/2000) 
- Uredba o določitvi najvišje drobnoprodajne cene utekočinjenega naftnega plina (Uradni list RS, št. 99/2001) 
- Uredba o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/2000) 
- Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 84/2004) 
- Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za 

tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 38/2004) 
- Uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2004) 
- Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim odjemalcem na prenosnem 

omrežju (Uradni list RS, št. 124/2003) 
- Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 52/2004) 
- Zakon o lekarniški dejavnosti, uradno prečiščeno besedilo, ZLD-UPB1 (Uradni list RS, št. 36/2004) 
- Zakon o nepremičninskem posredovanju, ZNPosr (Uradni list RS, št. 42/2003) 
- Zakon o omejevanju porabe alkohola, ZOPA (Uradni list RS, št. 15/2003) 
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ZOUTI (Uradni list RS, št. 57/1996, 119/2002) 
- Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti, ZPORVAD (Uradni list RS, št. 42/1994, 

50/1994, 1/1995) 
- Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev, ZPDZES (Uradni list RS, št. 43/2004) 
- Zakon o potrošniških kreditih, uradno prečiščeno besedilo, ZPotK-UPBl (Uradni list RS, št. 77/2004) 
- Odredba o obliki in vsebini nalepke, ki izkazuje izpolnjevanje pogojev za potrošniško kreditiranje (Uradni list 

RS, št. 102/2000) 
- Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 66/2004) 
- Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 102/2000) 
- Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri 

(Uradni list RS, št. 75/2004) 
- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na čmo, ZPDZC (Uradni list RS, št. 36/2000) 
- Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 

30/2002) 
- Zakon o splošni varnosti proizvodov, ZSVP-1 (Uradni list RS, št. 101/2003) 
- Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti 

proizvodov (Uradni list RS, št. 75/2004) 
- Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi 

(Uradni list RS, št. 119/2003) 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ZSRT (Uradni list RS, št. 2/2004) 
- Zakon o športu, ZSpo (Uradni list RS, št. 22/1998) 
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti, uradno prečiščeno besedilo, ZTZPUS-UPB1 

(Uradni list RS, št. 99/2004) 
- Odločba o priznanju veljavnosti certifikatom o skladnosti plinskih naprav (Uradni list RS, št. 76/2001) 
- Odločba o priznanju veljavnosti ES listin (Uradni list RS, št. 25/2002) 
- Odločba o priznanju veljavnosti ES listinam o skladnosti in preskusnim poročilom, izdanim v skladu z zahtevami 

direktive ES o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 39/2002) 
- Odredba o aerosolnih razpršilnikih (Uradni list RS, št. 16/2002) 
- Odredba o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 11/2002) 
- Odredba o izdelkih iz kristalnega stekla (Uradni list RS, št. 108/2001) 
- Odredba o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 52/2000) 
- Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 

27/2004) 
- Pravilnik o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/2001) 
- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/2002) 
- Pravilnik o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/2002) 
- Pravilnik o kakovosti tekočih goriv (Uradni list RS, št. 78/2000) 
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- Pravilnik o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih (Uradni list RS. št. 109/1999. 34/2004) 
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS. št. 97/2000, 73' 2003) 
- Pravilnik o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji 

potrošnikom (Uradni list RS, št. 26/2000) 
- Pravilnik o plinskih jeklenkah iz nelegiranega aluminija ali aluminijevih zlitin iz celega (Uradni list RS, št. 

73/2002) 
- Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Uradni list RS, št. 45/2004) 
- Pravilnik o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 18/2004) 
- Pravilnik o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča (Uradni list RS, št. 62/2003) 
- Pravilnik o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS, št. 112/2004) 
- Pravilnik o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/2002, 47/2002, 114/2003) 
- Pravilnik o vaijenih plinskih jeklenkah iz nelegiranega jekla (Uradni list RS, št. 73/2002) 
- Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o električni opremi, kije 

namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 119/2004) 
- Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z Odredbo o varnosti strojev 

(Uradni list RS, št. 85/2004) 
- Zakon o telekomunikacijah, ZTel-1 (Uradni list RS, št. 30/2001) 
- Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (EMC) (Uradni list RS, št. 84/2001, 32/2002) 
- Pravilnik o radijski in tenminalski opremi (Uradni list RS, št. 77/2001) 
- Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o elektromagnetni 

združljivosti (Uradni list RS, št. 77/2003) 
- Seznam standardov, katerih uporaba ustvaija domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o radijski in terminalski 

opremi (Uradni list RS, št. 77/2003) 
- Zakon o trgovini, uradno prečiščeno besedilo, ZT-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/2004) 
- Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst 

trgovinskih opravil (Uradni list RS, št. 28/1993, 57/1993) 
- Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske 

dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/1993, 34/1993, 57/1993, 
110/2002) 

- Pravilnik o podrobnejši določitvi nujnih življenjskih artiklov (Uradni list RS, št. 69/2004) 
- Pravilnik o vodenju evidenc v trgovini (Uradm list RS, št. 51/1999, 69/1999, 71/2003) 
- Zakon o varstvu konkurence, ZVK (Uradni list RS, št. 18/1993) ™ 
- Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO(2) novih osebnih vozil (Uradni list RS, št. 

86/2003) 
- Pravilnik o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list RS, št. 104/2000) 
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/2000,12/2002) 
- Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 37/2004) 
- Uredba o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča (Uradni list RS, št. 101/2004) 
- Zakon o varstvu okolja, ZVO (Uradni list RS, št. 32/1993, 44/1995, 1/1996, 9/1999, 56/1999, 22/2000, 67/2002, 

10/2004,41/2004) 
- Zakon o varstvu okolja, ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/2004) 
- Pravilnik o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 118/2004) 
- Zakon o varstvu potrošnikov, uradno prečiščeno besedilo, ZVPot-UPB2 (Uradni list RS, št. 98/2004) 
- Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 73/2003,92/2003) 
- Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev (Uradni list RS, št. 63/1999, 27/2001, 65/2003) 
- Zakon o vinu in o drugih proizvodih iz grozdja in vina, ZVDP (Uradni list RS, št. 70/1997, 16/2001) 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti, uradno prečiščeno besedilo, ZZDej-UPBl (Uradni list RS, št. 36/2004) 
- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ZZUZIS (Uradni list RS, št. 

52/2000, 42/2002). 

V tem seznamu pa so navedeni zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje Tržnega inšpektorata RS oz. 
določajo pristojnosti tržnih inšpektoijev: 
- Zakon o državni upravi, ZDU-1 (Uradni list RS, št. 52/2002, 110/2002, 56/2003,123/2004) 
- Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/2003,45/2004, 86/2004, 138/2004) 
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru, ZIN (Uradni list RS, št. 56/2002) 
- Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/2004) 
- Zakon o prekrških, ZP-1 (Uradni list RS, št. 7/2003, 86/2004) 
- Pravilnik o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 

108/2004, 138/2004) 
- Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem 

postopku (Uradni list RS, št. 42/2004) 
- Zakon o splošnem upravnem postopku, ZUP (Uradni list RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004) 
- Zakon o tržni inšpekciji, ZT1 (Uradni list RS, št. 20/1997, 52/2002) 
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- Pravilnik o programu in obsegu posebnega dela strokovnega izpita za tržnega inšpektorja (Uradni list RS. št. 
123/2004) 

- Zakon o upravnih taksah, uradno prečiščeno besedilo, ZUT-UPB1 (Uradni list RS, št. 40/2004) 

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

Glavni cilj na nivoju podprograma 14012106 - Tržni nadzor (cene in kakovost) temelji na učinkovitem in 
kakovostnem sistemu nadzora trga, ki se izvaja v skladu s pristojnostmi organa, ter pristopi, uveljavljenimi na 
področju nadzora notranjega trga v EU. V skladu z navedenim je pomembna tudi naloga Tržnega inšpektorata RS 
pri vključevanju in sodelovanju s sorodnimi organizacijami v EU, s ciljem izvajati nadzor trga v skladu z evropsko 
zakonodajo in merili. Za celotno tehnično področje nadzora, ki obsega nadzor električne opreme, strojev, osebne 
varovalne opreme, plinskih naprav, gradbenih proizvodov in za področje splošne varnosti proizvodov, je Tržni 
inšpektorat RS tudi nosilec mednarodne izmenjave informacij v EU za Republiko Slovenijo. Predvideva pa se, da bo 
takšno vlogo imel Tržni inšpektorat RS tudi na področju varstva potrošnikov. 

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

Letni izvedbeni cilj podprograma temelji na sistematičnem nadzoru trga, v skladu z letnim načrtom dela. Letni načrt 
dela se vsako leto pripravi na podlagi ugotovitev in izkušenj iz preteklega obdobja, prav tako pa tudi glede na 
predvideno oceno nadzora na področjih za katera je pristojen Tržni inšpektorat RS. Temelji na dani zakonski 
podlagi, kjer vedno večjo veljavo pridobiva nadzor izvajanja direktiv novega pristopa. V letu 2005 bodo tržni 
inšpektorji izvajali nadzor na posameznih področjih: 
- oglaševanja; 
- potrošniških kreditov; 
- razprodaj; 
- označevanja cen blaga in storitev; 
- prilagajanja navodii za uporabo; 
- garancij; 
- poslovanja e-trgovin; 
- finančnih storitev na daljavo; 
- neželjenih komunikacij; 
- splošne varnosti proizvodov, 
- varnosti električne opreme in energijske učinkovitosti; 
- skladnosti električne opreme glede elektromagnetne združljivosti in skladnosti radijske in telekomunikacijske 

terminalske opreme; 
- varnosti strojev; 
- plinskih naprav; 
- osebne varovalne opreme; 
- tlačnih posod; 
- jeklenk; 
- gradbenih proizvodov; 
- rekreacijskih plovil; 
- aerosolnih razpršilnikov; 
- kristala; 
- označevanja tekstila in obutve; 
- akumulatorjev in baterij; 
- kakovosti tekočih goriv; 
- poslovanja trgovin; 
- obrti; 
- gostinstva; 
- opravljanja dejavnosti s področja turizma; 
- omejevanja porabe alkohola; 
- oglaševanja alkoholnih pijač; 
- omejevanja porabe tobačnih izdelkov; 
- cene; 
- fiela na čmo; 
- avtorskih pravic; 
- lojalne konkurence; 
- dejavnosti nepremičninskega posredovanja; 
- pirotehnike; 
- trgovanja s samoniklimi glivami. 

Letni izvedbeni cilji podprograma so neposredno povezani s sredstvi, s katerimi organ razpolaga v okviru danih 
proračunskih postavk. 



V skladu z izvajanjem nadzora na teh področjih se pojavljajo nove naloge, zahtevnejši način nadzora, ki terja ne 
samo usposobljen kader, ampak tudi primemo opremo, tako za terensko delo. kot tudi za sodelovanje in 
komuniciranje z organizacijami, ki izvajajo nadzor trga v EU. 

1871 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti, ki so v neposredni povezavi s PP - 1871 - Plače, so neposredno izvajanje inšpekcijskega nadzorstva na 
področjih, na katerih je pristojen Tržni inšpektorat RS. 

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena za: 
- osnovne plače zaposlenih, 

" - druge osebne prejemke zaposlenih, 
- povračila stroškov v zvezi z delom. 

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

Pri načrtovanju sredstev za plače, druge osebne prejemke, prispevke in davke delodajalca smo upoštevali število 
zaposlenih na dan 31.12.2004, in sicer 167 zaposlenih, povprečno mesečno število količnikov 1.325, Osnova za 
obračun plače v letu 2005 za obdobje januar-junij 2005, v višini 53.748,00 SIT in za obdobje julij-december 2005 v 
višini 54.823,00 SIT. 

Sredstva za delovno uspešnost smo planirali v višini 2 % sredstev za plače. Prispevki delodajalca in davek iz plač je 
obračunan v višini veljavnih stopenj. Pri načrtovanju sredstev za druge osebne prejemke (regres za prehrano, prevoz 
na delo, odpravnine, jubilejne nagrade) smo upoštevali Število delavcev, ki so upravičeni do izplačila navedenih 
prejemkov. 

1763 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru PP 1763 - materialni stroški so namenjena za plačilo obratovalnih stroškov, ki zagotavljajo 
nemoteno poslovanje Tržnega inšpektorata RS na celotnem območju RS in stroške za tekoče izvajanje 
inšpekcijskega nadzora ter druge naloge povezane z delom Tržnega inšpektorata RS. 

Iz materialnih stroškov zagotavljamo tekoče plačevanje: 
- stroškov za pisarniški in splošni material in storitve 
- stroškov posebnega materiala in storitev 
- stroškov energije, vode, komunalnih storitev 
- prevoznih stroškov in storitev 
r izdatkov za službena potovanje 
- izdatkov za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme 
- izdatkov za najemnine in zakupnine 
- izdatkov za druge operativne odhodke (za stroške seminarjev, za strokovno izobraževanje zaposlenih). 

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

Ocenjujemo, da bomo za leto 2005 potrebovali za kritje tekočih stroškov 126.068 tisoč SIT. Pri izračunu smo 
upoštevali predvideno rast cen za 2,5 % glede na porabo sredstev v leni 2004; pa tudi že nastale stroške v prvih 
mesecih leta 2005, kot so: 
- stroški izvedbe strokovnega usposabljanja tržnih inšpektoijev in izdelava programa za vodenje vpisnikov po 

Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo) v višini 6.664 tisoč SIT; 
- stroški za zamenjavo službenih izkaznic in značk inšpektorjev v višini 1.700 tisoč SIT, ki so posledica sprejetega 

Pravilnika o službeni izkaznici in znački inšpektorjev ter izkaznici in znački inšpektorjev za sistem javnih 
uslužbencev (Uradni list RS, št. 88/03); 

- stroški za plačilo obveznosti, ki so zapadle v letu 2004 in smo jih poravnali v letu 2005 in so posledica sprejetega 
Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2004 (Uradni list RS, št. 109/04), 
v višini 2.300 tisoč SIT; 

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

Z zagotovitvijo sredstev na PP 1763 - materialni stroški bomo lahko zagotovili tekoče delovanje Tržnega 
inšpektorata RS, ter s tem omogočili tudi nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzora na celotnem območju RS, 
prav tako pa tudi izvajanje projektov, kateri se vodijo v okviru PP 1775 - Analize vzorcev. 
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V PP 1763 - materialni stroški nimamo predvidenih posebnih projektov, saj se iz te PP krijejo stroški za nemoteno 
delovanje inšpektorata, kot so obratovalni stroški za poslovne prostore, stroški za pisarniški material, stroški 
službenih poti, stroški vzdrževanja službenih vozil in njihove registracije, stroški za strokovno izobraževanje 
zaposlenih, poštnino in kurirske storitve. 

1571 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tržni inšpektorat RS izvaja v okviru načrta razvojnih programov (NRP) programe v okviru PP 1571 - Investicije in 
investicijsko vzdrževanje. Glavni projekt v okviru navedene postavke je posodabljanje opreme s področja 
informacijske tehnologije za lažje izvajanje tekočega dela, kot tudi lažje vključevanje Tržnega inšpektorata RS v 
projekte, ki potekajo na evropski ravni, med drugim pa tudi posodobitev druge opreme in zagotavljanje primernih 
prostorov za delavce organa zaradi zagotovitve enake ali celo višje kakovosti nadzora blaga in storitev na trgu. 

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

V Načrtu razvojnih programov ima Tržni inšpektorat dva programa in sicer: nakup in posodobitev osnovnih sredstev 
in nakup avtomobilov. Prvi projekt v višini 17.022 tisoč SIT je za 1.872 tisoč SIT manjši od realizacije 2004. 

Za drugi projekt - nakup avtomobilov smo namenili v proračunu 2005 sredstva v višini 10 mio SIT. Tržni 
inšpektorat RS razpolaga trenutno s 65 vozili, od katerih samo štiri vozila niso starejša kot 4 leta.'Večina službenih 
vozil je tako starejša preko 10 let, sredstva za vzdrževanje, tehnične preglede, registracijo in zavarovanje teh vozil 
pa znašajo letno 20 mio SIT. Zaradi potrebe po pokrivanju celotnega terena, zlasti pa izvedbe projekta vzorčenja, ter 
tudi večje učinkovitosti delovanja, je potreba po novih službenih vozil še toliko večja. Zato je potrebno vozni park 
povečati oziroma nadomestiti tista vozila, katerih letno vzdrževanje presega vrednost vozila. 

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

Sredstva za investicije bomo namenili za nakup multifunkcijskih naprav, saj so fotokopirni stroji, faksi in tiskalniki 
pogosto v okvari, stroški popravila pa presegajo vrednost posamezne stare naprave, prav tako pa tudi za nakup j? 
prenosnih računalnikov, ki so nujno potrebni za izvajanje nadzora na tehničnem področju, in za nakup pisarniškega 
pohištva, saj je oprema nekaterih območnih enot že amortizirana in praktično neuporabna, ter za nakup novih ^ 
službenih vozil. & 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Glavni projekt v okviru PP 1571 - Investicije je zagotoviti primemo opremo za terensko delo inšpektoijev. Zastarelo 
opremo informacijske tehnologije bomo postopno začeli nadomeščati z novimi prenosnimi računalniki s pripadajočo 
opremo, prav tako bomo z novimi službenimi vozili nadomestili dotrajana službena vozila. 

1775 - Analize vzorcev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru PP 1775 - Analize poteka predvsem vzorčenje proizvodov ter plačila za analize odvzetih vzorcev, s ciljem 
zagotoviti varnost potrošnikov na območju Republike Slovenije. Vzorčenje proizvodov se je izkazalo za nujno, saj 
je to tudi eden od pristopov nadzora blaga na trgu. Nadzor proizvodov poteka na trgu, ko so proizvodi tudi 
neposredno dostopni potrošnikom. Prav zato je potrebno proizvode, za katere obstoji utemeljen sum, da morebiti 
niso skladni s tehničnimi zahtevami z vidika varnosti, proizvode odvzeti in oddati v testiranje ter tako ugotoviti 
morebitne pomanjkljivosti in njihov promet v primeru ugotovljenih neskladnosti s tehničnimi zahtevami tudi 
prepovedati. 

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

Potrebna sredstva bomo potrebovali za vzorčenje blaga, s katerim bomo izvajali nadzor: 
- splošne varnosti proizvodov, 
- varnosti električne opreme in energijske učinkovitosti, 
- skladnosti električne opreme glede elektromagnetne združljivosti in skladnosti radijske in telekomunikacijske 

terminalske opreme, 
- varnosti strojev, 
- plinskih naprav, 
- osebne varovalne opreme, 
- tlačnih posod, 
- jeklenk, 
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- gradbenih proizvodov, 
- rekreacijskih plovil, 
- aerosolnih razpršilmkov. 
- kristala. 
- označevanja tekstila in obutve. 
- akumulatorjev in baterij. 
- kakovosti tekočih goriv. 

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

Tržni inšpektorat RS je pristojen za nadzor varnosti proizvodov. V okviru navedene proračunske postavke so 
sredstva namenjena za analizo neživilskih proizvodov, to je pregled in preskus skladnosti proizvodov z varnostnimi 
zahtevami, kot so določene v tehničnih predpisih in standardih. Letni cilj je odvzem vzorcev proizvodov na trgu, za 
katere obstoji sum neskladnosti s tehničnimi zahtevami in predaja na izvedbo potrebnih analiz usposobljenim 
institucijami. Kazalec uspešnosti je delež proizvode z ugotovljenimi neskladnostmi glede na celotno število 
odvzetih vzorcev po posameznih vrstah proizvodov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Načela EU glede nadzora trga, zlasti pa direktive novega pristopa, katere je Republika Slovenija prevzela v svoj 
pravni sistem, zahtevajo od organov, pristojnih za nadzor trga, da v inšpekcijskih postopkih preverijo ali so 
dobavitelji, ki so proizvode dali na trg, ter podali na lastno odgovornost na predpisan način izjavo o skladnosti 
predmetnih proizvodov zahtevam veljavne zakonodaje (določilom proizvodom pripadajočih tehničnih predpisov) 
podali upravičeno ali neupravičeno - praviloma na podlagi jemanja vzorcev in njihovega testiranja glede dejanske 
ustreznosti tehničnim predpisom. 

Po razpoložljivih informacijah v EU, kjer je nadzor trga po direktivah novega pristopa že dalj časa uveljavljen, 
pristojni organi opravljajo analize vzorcev približno v obsegu okoli 5 % tipov proizvodov, ki so na trgu, v odvisnosti 
od finančnih možnosti tovrstnega nadzora v posameznih državah članicah EU kot tudi od dejanskih nevarnosti za 
posameznika, družbo in okolje, ki jih predstavljajo različne kategorije proizvodov s posebnim poudarkom na njihov 
bolj ali manj širokopotrošni značaj ter možnosti dostopa in uporabe laičnim potrošnikom. S 

Z namenom nadzora skladnosti in posledično varnosti proizvodov na trgu Tržni inšpektorat RS v letu 2005 razširja 
dosedanji nadzor varnosti z vzorčenjem s področja elektrotehničnih proizvodov (tudi nadzor elektromagnetne 
združljivosti in radijske ter terminalske opreme), strojev, plinskih naprav in splošne varnosti proizvodov tudi na 
druge proizvode, kot so gradbeni proizvodi in tlačna oprema. 

Sredstva, ki so določena v proračunu Tržnega inšpektorata za leto 2005 na kontu analize (1775) v višini 61,7 mio 
SIT, glede na potrebna sredstva za nadzor po posameznih področjih nadzora skladnosti proizvodov upoštevajoč 
načrtovane aktivnosti, zadostujejo za izvedbo programa. 

e 
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8920 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na PP 8920 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnin, predstavljajo namenska sredstva, katera so 
pridobljena oz. nakazana s strani zavarovalnic v primeru povzročene škode na naših osnovnih sredstvih - 
avtomobilih. Sredstva iz te postavke se izključno črpajo za popravila in vzdrževanje avtomobilov, ki so v lasti 
Tržnega inšpektorata RS in so bili udeleženi v prometnih nesrečah. 

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

Realizacija sredstev na postavki 8920 je odvisna od nakazil zavarovalnic za škode povzročene na avtomobilih v lasti 
Tržnega inšpektorata RS. Sredstva na postavki niso planirana, saj je višina sredstev na postavki odvisna od 
posameznih škodnih primerov oz. nakazil zavarovalnic. 

* 
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2126 - Urad RS za intelektualno lastnino 

A - Bilanca odhodkov 

14012108 - Zaščita intelektualne lastnine 

3 

Opis podprograma 

V slovenski razvojni strategiji je med drugimi inštrumenti za spodbujanje gospodarskega napredka predviden tudi 
sistem za zagotavljanje kakovostne ravni varstva intelektualne lastnine in aktualno informiranje podjetniške sfere o 
stanju tehnike in pravic industrijske lastnine. S tem pridobijo neposredni uporabniki informacij o stanju tehnike 
zanesljivo informacijo o tehnološkem stanju na trgu in s tem informacijo za boljše upravljanje svojega tehnološkega 
razvoja in naložb v proizvodne programe in druge gospodarske dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja pridobivanje in 
varstvo pravic industrijske lastnine, izdaja dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic ter skrbi 
za nadzor nad kolektivnimi organizacijami. Najpomembnejša predpisa sta: zakon o industrijski lastnini (Uradni list 
RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo) in zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št 94/04 - 
uradno prečiščeno besedilo). Poleg tega urad neposredno izvaja naloge, ki izhajajo iz vrste mednarodnih pravnih 
aktov, katerih podpisnica oziroma članica je Republika Slovenija (25 mednarodnih pogodb, od katerih jih je 12 
vsakodnevno neposredno operativnih). Urad izvaja tudi naloge za poravnalni svet, ki deluje na podlagi zakona o 
pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmeija (Uradni list RS, št. 7/03 - uradno prečiščeno besedilo). Urad 
izvaja tudi naloge v zvezi z izvajanjem štirih uredb EU o dodatnih varstvenih certifikatih ter modelu in znamki 
skupnosti. 

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

Dolgoročni cilji urada so: 
- dvig ravni osveščenosti splošne javnosti o pravicah intelektualne lastnine, njihovem pomenu in možnosti 

pridobitve; 
- okrepitev sodelovanja med subjekti, ki delujejo na področju intelektualne lastnine, kot so imetniki pravic, 

kolektivne organizacije, sodišča, organi pregona, patentni zastopniki ter zastopniki za modele in znamke, £ 
nevladna združenja, ki delujejo na področju intelektualne lastnine, zainteresirana javnost; 

- okrepitev sodelovanja med uradom, univerzami, tehnološkimi parki, Gospodarsko zbornico Slovenije in imetniki 
pravic z namenom pospeševanja prenosa znanja v industrijo; 

- približanje intelektualne lastnine manjšim in srednje velikim podjetjem, obrtnikom in samostojnim podjetnikom 
ter šolajoči mladini; 

- okrepitev informacijske vloge urada o prijavljenih ter registriranih in podeljenih pravicah industrijske lastnine; 
- vzpostavitev modernega in učinkovitega sistema intelektualne lastnine, ki bo ustrezal potrebam slovenskega 

gospodarstva. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so med drugim število vloženih (nacionalnih, 
evropskih ali mednarodnih) prijav ter podeljenih oziroma registriranih pravic industrijske lastnine slovenskim 
imetnikom, število izvedenih promocijskih aktivnosti urada, število opravljenih informacijskih storitev urada, število 
ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine... 

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

Urad načrtuje v letu 2005 aktivnosti na naslednjih.področjih: 

1. ZAKONODAJA 

Urad načrtuje v letu 2005 pripravo: 
- predloga sprememb in dopolnitev zakona o avtorski in sorodnih pravicah, zaradi uskladitve z Direktonvo št. 

2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine 
in Direktivo št. 2001/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o sledni pravici v korist 
avtorja izvirnega umetniškega dela; 

- predloga sprememb in dopolnitev zakona o industrijski lastnini, zaradi uskladitve z Direktivo Št. 2004/48/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, 

- predloga sodobnejše uredbe Vlade RS o nadomestilih za privatno in drugo lastno reproduciranje, 
- predloga pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter 

potrdilu o prednostni pravici. * 

2. PROMOCIJA IN IZOBRAŽEVANJE 
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Urad namerava zelo okrepiti svojo vlogo na področju osveščanja javnosti o pomenu pravic intelektualne lastnine in 
okrepiti sodelovanje z vsemi subjekti, ki delujejo v sistemu intelektualne lastnine. V ta namen načrtuje urad 
naslednje: 

a) SEJEMSKE AKTIVNOSTI 

Cilji s tega področja so podrobneje predstavljeni pri obrazložitvah posameznih proračunskih postavk in sicer pod 
točko 3 - letni cilji na nivoju PP. 

b) PUBLIKACIJE 

Cilji s tega področja so prav tako podrobneje predstavljeni pri obrazložitvah posameznih proračunskih postavk in 
sicer pod točko 3 - letni cilji na nivoju PP. 

c) SEMINARJI IN DELAVNICE 

Urad namerava v letu 2005 organizirati seminar o licenciranju, seminar za zastopnike, seminar/okroglo mizo o SPC 
(predavatelji iz drugih nacionalnih uradov), seminar o uporabi baz podatkov, vključno s CD-ROM-i (predavatelji z 
urada in z EPO) in konferenco o kolektivnem upravljanju (skupaj z WIPO). 

d) POLDNEVNI SEMINARJI IN DELAVNICE 

Urad načrtuje v letu 2005 izvedbo različnih poldnevnih seminarjev in delavnic o osnovah uporabe baz o patentih, 
znamkah in modelih; o osnovah varovanja izumov (patenti), znakov razlikovanja (znamke) in oblike teles (modeli). 
Ti seminarji in delavnice bodo namenjene predvsem študentom. 

e) DNEVI ODPRTIH VRAT 

namen je predstavitev dela urada in področja intelektualne lastnine. 

1595 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka 1595 zajema sredstva, ki so namenjena izplačilu plač zaposlenim na uradu, plačilu prispevkov 
delodajalcev za socialno varnost in plačilu davka na izplačane plače. 

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

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga rebalansa 2005. 

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

Plače izplačujemo na podlagi sprejetih zakonov in pravilnikov, ki urejajo sistem plač v državni upravi, sprejeto 
sistemizacijo delovnih mest, kadrovskim načrtom in sklepi vlade o izplačevanju uspešnosti in dodatkov. Zaposleni 
plače prejemajo v skladu z oceno delovnega mesta, ki ga zasedajo in doseženo uspešnostjo pri opravljanju dela. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na plačno postavko ni vezan noben projekt. 

<N 
D a. <z> 

1690 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

iz proračunske postavke 1690 - materialni stroški se pokrivajo stroški urada za podeljevanje in registracijo vseh 
pravic industrijske lastnine, za nadzor nad kolektivnimi organizacijami za uveljavljanje avtorskih pravic, za 
spremljanje stanja na področju intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji in po svetu, v mednarodnih organizacijah 
WIPO, EPO, EU ter uveljavljanje interesov Republike Slovenije v teh organizacijah, za aktivnosti priprave in 
prilagajanja pravnega reda s področja intelektualne lastnine zahtevam Evropske unije in zaradi sistema varstva 
pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji. 

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

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov, ki so povezani z delovanjem urada. 

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

Ker namerava urad zelo okrepiti svojo vlogo na področju osveščanja javnosti o pomenu pravic intelektualne lastnine 
in okrepiti sodelovanje z vsemi subjekti, ki delujejo v sistemu intelektualne lastnine, kot so registrirani patentni 
zastopniki in zastopniki za modele in znamke, sodišča, organi pregona, kolektivne organizacije, nevladne 
organizacije in združenja, ki delujejo na področju intelektualne lastnine, zainteresirana javnost. V ta namen načrtuje 
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urad v letu 2005 sejemske aktivnosti, izdajo različnih informativnih publikacij s področja intelektualne lastnine ter 
seminarje in delavnice na temo uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. 

Uspješnost izvajanja zastavljenih ciljev na tem področju lahko merimo s številom predstavitev urada na različnih 
domaČih in tujih sejmih, s številom izdanih naslovov informativnih publikacij ter s številom organiziranih 
seminarjev in delavnic. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na PP 1690 ni vezan noben projekt. 

5510 - Pristojbine za vzdrževanje evropskih patentov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi zakona o ratifikaciji Konvencije o podeljevanju evropskih patentov, t.i. Evropska patentna konvencija 
(Uradni list RS-MP, št. 19/02), kije za Republiko Slovenijo začel veljati 1. decembra 2002, lahko urad deluje kot 
prejemni urad za evropske patentne prijave. Evropski patent trenutno velja v petindvajsetih državah članicah 
Evropske patentne konvencije in državah, ki imajo z Evropsko patentno organizacijo sklenjene sporazume o 
razširitvi veljavnosti evropskih patentov na te države. Vse pristojbine ob prijavi evropske patentne prijave je treba 
plačati neposredno na račun EPO, ki je za te namene odprt pri SKB banki v Sloveniji. Urad mora opraviti prenos 
dela pristojbin za vzdrževanje evropskih patentov na omenjeni račun EPO, zato smo odprli novo proračunsko 
postavko. 

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

Težko je načrtovati skupen obseg pravic porabe na PP 5510 za leto 2005, saj bo znesek dela pristojbin za 
vzdrževanje evropskih patentov odvisen od števila vloženih evropskih patentnih prijav za pridobitev patentnega 
varstva v tujini. Ker je znašal prenos dela omenjenih pristojbin za prvo tromesečje leta 2005 29 tisoč SIT, 
predlagamo povečanje sredstev na postavki na 200 tisoč SIT. 

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

Prenos dela pristojbin za vzdrževanje evropskih patentov Evropski patentni organizaciji (EPO) urad izvaja na 
podlagi Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/02). <n 

D 
Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke g; 

Na PP 5510 ni vezan noben projekt. 

1977 - EPO -mednarodna donacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sporazum o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo 
(Uradni list RS-MP, št. 15/93) in Konvencija o podeljevanju evropskih patentov (Uradni list RS-MP, št. 19/02) 
zagotavljata donacijo, iz katere se napaja postavka 1977 (EPO - mednarodna donacija). Sredstva se uporabljajo za 
investicije v informacijsko strukturo za izvajanje mednarodnih funkcij urada, investicije v poslovni objekt, za 
izdatke za službena potovanja z udeležbo v organih upravljanja EPO, za udeležbo na strokovnih delovnih skupinah 
za usposabljanje delavcev urada za delo v mednarodnem sistemu podeljevanja pravic industrijske lastnine in za 
tekoče stroške urada. 

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

Izhodišče so prilivi v letu 2005. 

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

Z namenom približati delovanje urada javnosti in doseči ""novo"" ciljno publiko (dijaki, študenti, mali podjetniki, 
obrtniki...), urad v letu 2005 načrtuje različne promocijske in izobraževalne dejavnosti, kot so sodelovanje in 
predstavitev urada na različnih domačih in tujih sejmih (38. mednarodni obrtni sejem v Celju, Študentska arena v 
Ljubljani, Salon inovacij v Ženevi, Razstava inovacij IENA v Nuernbergu), prevod EPO brošure ""Kako pridobiti 
evropski patent"", prevodi zloženk/stripov WIPO o patentih, organizacija konference o uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine skupaj z WIPO, TAIEX in EPO. Z namenom olajšati dostop do pomembnih pjV.kov i>? 
domači strani urada, namerava urad v letu 2005 izvesti prenovo spletnih strani urada. 

Merilo za doseganje zastavljenih ciljev je število realiziranih promocijskih in izobraževalnih dejavnosti. 
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na PP 1977 je vezan projekt št. 2126-00-0001 (Prilagoditev informacijskega sistema). Namen projekta je 
prilagoditev informacijskega sistema in adaptacija prostorov za reorganizacijo urada zaradi vključevanja v Evropsko 
patentno organizacijo. Do meseca maja 2004 smo na uradu v projekt vključili samo konta investicij, t.j. 4202 in 
4205. Od maja 2004 naprej pa imamo v projekt vključene še ostale konte skupine 402, saj so nanje knjiženi izdatki, 
ki so povezani z realizacijo razvojnega projekta. V okviru investicij v informacijsko strukturo bo urad v letu 2005 
kupil sistem klimatskih naprav za hlajenje IT sistemskega prostora. 

1970 - WIPO Madrid - tuja donacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Madridski aranžma o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list SFRJ-MP, št. 2/74, Uradni list RS-MP, št. 
9/92) in Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Uradni list RS-MP, št. 21/97) 
zagotavljata donacijo, iz katere se napaja postavka 1970 (WIPO Madrid - tuja donacija). Sredstva se uporabljajo za 
investicije v informacijsko infrastrukturo za izvajanje mednarodnih funkcij urada, investicije v poslovni objekt, za 
izdatke za službena potovanja z udeležbo v organih upravljanja WIPO, za udeležbo na strokovnih delovnih skupinah 
za usposabljanje delavcev urada za delo v mednarodnem sistemu podeljevanja pravic industrijske lastnine in za 
tekoče stroške urada. 

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

Izhodišče so prilivi v letu 2005. 

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

Z namenom približati delovanje urada javnosti in doseči ""novo"" ciljno publiko (dijaki, študenti, mali podjetniki, 
obrtniki...), urad v letu 2005 načrtuje različne promocijske in izobraževalne dejavnosti, kot so sodelovanje in 
predstavitev urada na različnih domačih in tujih sejmih, prevodi zloženk/stripov WIPO o znamkah, modelih in 
avtorski pravici, organizacija seminarja o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine skupaj z WIPO, TAIEX in EPO 
in organizacija seminaija o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (skupaj z WIPO). Prav tako 
namerava urad izvesti analizo uporabe praznih nosilcev zvoka in/ali slike ter naprav. 

Merilo za doseganje zastavljenih ciljev je število realiziranih promocijskih in izobraževalnih dejavnosti. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na PP 1970 je vezan projekt št. 2126-00-0001 (Prilagoditev informacijskega sistema). Namen projekta je 
prilagoditev informacijskega sistema in adaptacija prostorov za reorganizacijo urada zaradi vključevanja v Evropsko 
patentno organizacijo. Do meseca maja 2004 smo na uradu v projekt vključili samo konta investicij, t.j. 4202 in 
4205. Od maja 2004 naprej pa imamo v projekt vključene še ostale konte skupine 402, saj so nanje knjiženi izdatki, 
ki so povezani z realizacijo razvojnega projekta. 

143 - Informacijske storitve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonom o industrijski lastnini je posredovanje informacij o industrijski lastnini ena od nalog urada. 
Podatki, ki jih urad nudi, so brezplačni. V skladu z veljavno odredbo o ceniku informacijskih storitev, urad 
zaračunava samo stroške, ki nastanejo pri pridobivanju informacij. 

Urad nudi naslednje informacijske storitve: poizvedbe po informacijskih bazah urada, poizvedbo s priklopom na 
tujo bazo (""on-line""), ugotavljanje podobnosti ali identičnosti znamk, pisna mnenja avstrijskega in nemškega 
urada, izdana na podlagi sklenjenih sporazumov, selektivno razdeljevanje informacij, priključitev na računalnik 
urada z možnostjo samostojnih poizvedb, posredovanje patentnih dokumentov, Bilten za industrijsko lastnino - BIL, 
slovenske patentne dokumente na ESPACE-SI CD-ROM-u ter nekatere posebne vrste informacijskih storitev. 

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

Izračun predloga pravic porabe na postavki lastne dejavnosti v skupnem znesku 4.200 tisoč SIT temelji na 
predvidenih načrtih urada, ki so opisani v programu dela urada za leto 2005 (knjižna izdaja slovenske zakonodaje s 
področja intelektualne lastnine, priprava manjkajočih zloženk, brošur o posameznih pravicah). 

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

Kot je že omenjeno v 2. točki, so letni cilji urada na nivoju postavke lastne dejavnosti, naslednji: 
- knjižna izdaja slovenske zakonodaje s področja intelektualne lastnine, 
- priprava manjkajočih zloženk, brošur o posameznih pravicah. 
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vse z namenom okrepiti vlogo urada na področju osveščanja javnosti o pomenu pravic intelektualne lastnine in 
okrepiti sodelovanje z vsemi subjekti, ki delujejo \ sistemu intelektualne lastnine. 

Uspešnost izvajanja zastavljenih ciljev na tem področju lahko merimo s številom izdanih naslovov informativnih in 
izobraževalnih gradiv (brošur, zloženk). Kazalci so torej število izdaj. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na PP 143 ni vezan noben projekt. 
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2127 - Inšpektorat RS za elektronske komunikacije, elektronsko 

podpisovanje in poŠto   '  

A - Bilanca odhodkov 

13062101 - Nadzor telekomunikacij in pošte  

Opis podprograma 

Inšpekcijsko delo na področju telekomunikacij, e-poslovanja in pošte se je zaradi liberalizacije in rasti 
konkurenčnosti povečalo tudi število konfliktov med posameznimi akterji na področjih, kijih pokriva Inšpektorat za 
telekomunikacije, elektronskega poslovanja in pošto. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Inšpektorat deluje v okviru: 
- zakona o elektronskih telekomunikacijah ZTel-1, 
- Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-1), 
- Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), 
- Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), in drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo poštni in 

telekomunikacijski predmet, telekomunikacijske zveze in sisteme, ter delovanje organov državne uprave. 

5515 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje nadzora nad izvrševanjem zakonodaje, ki ureja poštni, telekomunikacijski promet, telekomunikacijske 
zveze in sisteme, nadzor na osnovi zakonodaje o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. 

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

Sprejeta (pod)zakonska regulativa. 

Osnova izračuna predstavljajo zasedbe del. mest v Inšpektorat z obstoječimi nazivi in dodatki pri plači. Razviden je 
razkorak med sprejetim proračunom 2005 in predlogom rebalansa. Razkorak izhaja iz dodatnih zaposlitev 
(prerazporeditev>), in sicer iz obstoječih treh zaposlencev v letu 2003 na sedem v letu 2005. V znesku bruto plače je 
upoštevana odpravnina za odhod v pokoj 

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

Sprejeti kadrovski načrt. 

5516 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za zagotovitev funkcioniranja organa za realizacijo zahtevanih ciljev je treba zagotoviti sredstva za izvedbo sledečih 
aktivnosti: 
- stroškov inšpekcijskih pregledov, 
- izobraževanje in usposabljaje (ohranjanje sposobnosti za delo na delavnih mestih in za potrebe EU. 
- ustrezne opremljenosti inšpektorjev (varstvo pri delu), 
- sodelovanje inšpekcij v mednarodnih akcijah in ostalimi inšpekcijami. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pri najemih sta upoštevani najemnini za dve vozili, tekoča sredstva Rebalansa 2005 ne zajemajo stroškov finančnega 
najema pisarniške opreme, pohištva, obratovalnih stroškov, stroškov varovanja in čiščenja, energije, komunalnih 
storitev, stacionarne telefonije in morebitnega začasnega (mesec-dva) podaljšanja najema enega avtomobila. V 
primeru, da Inšpektorat ostaja na lokaciji Tržaška 21, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva cca 4.900.000. 

5517 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovitev telekomunikacijske opreme in računalniške opreme za delo inšpektorjev. 

Realizira se odkup rabljenega službenega vozila in ne novega. 

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

Načrt nabav opreme in prevoznih sredstev se dopolni na osnovi tega, da se realizira odkup rabljenega avtomobila. 
Sredstva ostalih investicij so načrtovana v višini 700.000 SIT. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

NRP 2813-02-0001 Investicijski odhodki inšpektorata - nakup telekomunikacijske in računalniške opreme za 
potrebe dela inšpektorjev 

2128 - Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo 

A - Bilanca odhodkov 
TT      ——  Os 

12012105 - Nadzor na področju energetike in rudarstva § 
i/i 

Opis podprograma — 
• • • « Temeljna naloga inšpekcijskega nadzora na področju energetike je zagotavljanje varnega in zanesljivega a. 

obratovanja energetskih naprav, napeljav in postrojenj na področju elektroenergetike, termoenergetike, tlačnih 
posod, vročevodnih, plinovodnih in naflovodnih omrežij. Nadzor se opravlja pri izgradnji, funkcionalnih in 
zagonskih preizkusih in rednem obratovanju objektov in naprav za proizvodnjo električne in toplotne energije, 
sistemih za prenos in distribucijo, plina, električne in toplotne energije, premičnih in stabilnih tlačnih posodah. S 
sistematičnim inšpekcijskim nadzorom se zagotavlja racionalna raba energije in preverja strokovnost in 
usposobljenost delavcev, ki upravljajo s temi napravami. 

Glavni cilji inšpekcijskega nadzora na področju rudarstva se dosegajo z izvajanjem integralnega nadzora pri 
zavezancih nad izvajanjem določil zakona, ki zajema nadzor nad izvajanjem ukrepov s področja varnosti in zdravja 
pri delu s pravicami, ki jih ima inšpektor za delo, tehničnih predpisov in drugih predpisov, ki veljajo za ta dela, 
nadzor nad posegi v prostor po pravnomočnosti dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in 
izkoriščanja mineralnih surovin, nadzor nad rabo eksplozivnih snovi v rudarstvu, nadzor trga neživilskih proizvodov 
na področju rudarstva, nadzor nad elektroenergetskimi napravami v rudarstvu ter raziskovanje skupinskih in smrtnih 
nesreč pri delu in nevarnih pojavov. 

Izvajanje nadzora pri zavezancih, ki izvajajo rudarska del pod zemljo, na površini in pri izdelavi podzemnih 
gradbenih objektov (predori), temelji na zakonsko opredeljeni periodiki izvajanja inšpekcijskega nadzora. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/2002) 
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 26/2005 - uradno prečiščeno besedilo) 
- Tehnični predpisi na podlagi Energetskega zakona za področje elektroenergetike, termoenergetike, tlačnih posod 

in plina. 
- Zakon o rudarstvu (Uradni, št. 56/99 in 46/04) - dalje ZRud; 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) - dalje ZVZD; 
- Zakona o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94, 32/97, 36/00); 
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02); 
- Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 97/04 - preč. besedilo); 
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04); 
- Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 23/99) 
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- Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99); 
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99); 

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

S sistematičnim inšpekcijskim nadzorom na področju energetike nad obratovanjem zagotoviti varno in zanesljivo 
obratovanje energetskih naprav, racionalno rabo primarnih goriv in zanesljivo oskrbo gospodarstva z električno in 
toplotno energijo in plinom. 

Dolgoročni cilji na področju rudarstva pa so: 
- racionalizacija in doslednost pri izvajanja nadzora in v sodelovanju z drugimi organi zagotavljati preventivno 

delovanje z namenom varstva javnega interesa na področju varnosti in zdravja pri delu ter na področju varovanja 
okolja v rudarstvu, zagotavljanje doseženega nivoja varnosti in zdravja ter posebej pozorno nadzirati izvajanje 
novih, z evropskimi smernicami usklajenih rudarskih predpisov. 

- dolgoročno zagotavljati sodelovanje na inšpekcijskem nivoju z organi s področja nadzora trga, zdravstva, dela in 
IO sevanja ter zagotavljati sodelovanje pri izvajanju nadzora nad 10 sevanjem, nadzorom trga, ko gre za 
izvajanje evropskih smernic na področju strojev, protieksplozijske zaščite, osebne varovalne opreme v rudarstvu. 

- v okviru nadzora nad krajo mineralnih surovin in dela na črno pri izkoriščanju mineralnih surovin v sodelovanju 
s prostorsko, davčno in tržno inšpekcijo in policijo zagotavljati zmanjševanje obsega kraje. 
stalno izobraževanje inšpektorjev na področju domačih in evro predpisov, metod dela, novih tehnologij in 
uvajanje modernih pripomočkov pri izvajanju inšpekcijskega nadzora. 

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

Letni cilji na področju energetike so v skladu s pristojnostmi nadzora energetskih naprav po določbah zakonov in 
tehničnih predpisov, dopolnjeni s specifičnimi problemi na posameznem področju in v skladu s planom graditve in 
remontov temeljnih energetskih objektov, ki zagotavljajo oskrbo gospodarstva z energijo in izmenjavo energije z 
energetskimi sistemi sosednjih držav. 

Letni izvedbeni cilji na področju rudarstva se zagotavljajo z izvajanjem letnega programa nadzora, ki temelji na 
ustrezni razdelitvi krajevne pristojnosti posameznega inšpektorja in na podlagi registra podeljenih koncesij ter 
registra izvajalcev drugih rudarskih del. Sestavni del letnih ciljev je izvajanje usmerjenega nadzora na podlagi letne 
in sprotne ocene stanja varnosti in zdravja na področju rudarstva in na podlagi rednih periodičnih analiz stanja. 

5518 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov osnovnih plač, dodatkov, regresa za letni dopust, povračila stroškov 
prehrane in prevoza na delo, delovne uspešnosti, nadurnega dela, jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostnih 
pomoči, prispevkov in davka na izplačane plače in drugih izdatkov zaposlenim. Na proračunski postavki so tudi 
premije dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih. 

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

Izračuni predloga pravic porabe za plače zaposlenih temeljijo na temeljnih izhodiščih za pripravo rebalansa 2005 in 
na sprejetem kadrovskem načrtu za leto 2005. 

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

Kadrovski načrt in program dela inšpektorata. 

5519 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena za kritje obratovalnih stroškov inšpektorata, za službena potovanja, nabavo 
pisarniškega materiala, vzdrževanje računalniške in pisarniške opreme, za izobraževanje in usposabljanje, nakup 
osebne varovalne opreme in druge stroške, ki so povezani z delovanjem inšpektorata. 

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

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga rebalansa 2005 in varčevalni program 
ministrstva. 
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5520 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Posodobitev zastarele in nakup nove računalniške in pisarniške opreme. Načrtovana sredstva so namenjena tudi za 
nakup vozil. 

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

Načrt nabav za leto 2005. 

<N 
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SPU/PV - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

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

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
(1) (2) (3) (4) = (1)-M3) (5) 

21 JMINISTRSTVO ZA 
GOSPODARSTVO 

26.766.094 I 100,00| 13.655.848 | 40.421.942 \ 

2111 j| Ministrstvo za gospodarstvo 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 

0205 Privatizacija in nadzor 

02052101 Program privatizacije in upravljanje z 
državnim premoženjem 

03 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ 

0303 Mednarodna pomoč 
03032:101 Razvojna in humanitarna pomoč 

0304 Predsedovanje EU 
03042:101 Predsedovanje EU 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0402 Informatizacija uprave 
04022:101 Informacijsko telekomunikacijska 

tehnologija 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

0503 Proerami v podporo znanosti 
05032 101 Informacijsko komunikacijski sistemi 

0504 Tehnološki razvoj 
05042101 Programi pospeševanja tehnološkega 

razvoja gospodarstva 
09 IPRAVOSODJE 

0905 Odškodnine 
09052101 Poprava krivic 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
KNERGETSKIH SUROVIN 

1201 Urejanje sistema na področju pridobivanja in 
distribucije energetskih surovin 

12012 I 01 Urejanje področja pridobivanja in 
distribucije energetskih surovin 

12012103 Prestrukturiranje energetike 

| 24.606.2591 

18.428 

18.428 
18.428 

363.802 

363.802 
363.802 

0 
0 

0 

fi 
0 

5.139.719 

0 

5.139.719 
5.139.719 

6.912 

6.912 
6.912 

2.179.264 

0 

0 

0 
0 12012104 Odškodni ne za škodo povzročeno z 

energetsko dejavnostjo 

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

12022101 Urejanje in nadzor na področju 0 
električne energije 

12022102 Intervencije in programi na področju 0 
proizvodnje in distribucije električne 
energije 

1204 IJreianie in nadzor na področju predelave in 1.090.752 
jlistribuciie nafte in zemeljskega plina 

120421 (D 1 Programi podpor na področju predelave 1.090.752 
in distribucije nafte in zemeljskega plina 

91,93| 13.116.9191 

0,07 8.572 

0.07 
0,07 

1,36 

1.36 
1,36 

0.00 
0,00 

0,00 

0.00 
0,00 

19,20 

0.00 
0,00 

19.20 
19,20 

0,03 

0.03 
0,03 
8,14 

0.00 

0,00 

0,00 
0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

4.08 

4,08 

8.572 
8.572 

9.300 

0 
0 

9.300 
9.300 

100.000 

100.000 
100.000 

-1.705.987 

648.738 
648.738 

-2.354.725 
-2.354.725 

-6.912 

-6.912 
-6.912 

4.810.871 

333.909 

164.500 

86.500 
82.909 

193,420 

34.420 

159.000 

98,32? 

98.325 

37.723.178 | 

27.000 

27.000 
27.000 

373.102 

363.802 
363.802 

9.300 
9.300 

100.000 

100.000 
100.000 

3.433.732 

648.738 
648.738 

2.784.994 
2.784.994 

0 

0 
o 

6.990.136 

333.909 

164.500 

86.500 
82.909 

193.420 

34.420 

159.000 

1.189.077 

1.189.077 

100,00| 

" 93.32| 

0,07 

0.07 
0,07 

0,92 

0.90 
0,90 

0.02 
0,02 

0,25 

025 
0,25 

8,49 

1.60 
1,60 

612 
6,89 

0,00 

0J)Q 
0,00 

17.29 

012 

0,41 

0,21 
0,21 

oM 

0,09 

0,39 

12Ž 

2,94 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTUR! 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

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

proračun 2005 proračuna 2005proračuna2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
(D (2) (3) (4) = (l) + (3) (5) 

1205 Ureianie in nadzor na področju rudarstva 
(vključuje ludi premogovništvo) 

12052102 Oblikovanje strategije na področju 
rudarstva 

12052105 Programi zapiranja premogovnikov 
12052106 Programi zapiranja rudnikov 
14 GOSPODARSTVO 

1401 Ureianie in nadzor na oodročiu gospodarstva 

14012101 Urejanje na področju gospodarstva 
14012102 Prilagajanje gospodarske zakonodaje 

pravnemu redu EU 

14012103 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
14012107 Nacionalni meroslovni sistem 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti 

14022101 Programi povečevanja konkurenčnosti 
14022102 Prestrukturiranje podjetij 
14022103 Spodbujanje razvoja malega 

gospodarstva 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva 

14032101 Spodbujanje razvoja turizma in 
gostinstva 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 

1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 
15032101 Ravnanje z radioaktivnimi in drugimi 

nevarnimi odpadki 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKA IZGRADNJA 

1601 Prostorska politika in splošne administrativne 
zadeve 

16012101 Gradbena regulativa in nadzor 
20 SOCIALNO VARSTVO 

2003 Posebni programi pomoči prebivalstvu 
20032101 Socialno varstvo in odškodnine zaradi 

prestrukturiranja proizvodnje 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 

2301 Blagovne rezerve 
23012101 Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih 

1.088.512 

0 

494.000 

594.512 
14.989.204 

3.151.749 

2.218.526 
93.786 

420.427 
419.011 

9.317.705 

7.391.555 
0 

1.926.149 

2.519.750 

2.519.750 

0 

Q 
0 

o 

e 

o 

692.415 

692.415 
692.415 

1.216.515 

1.216.515 
1.216.515 

4.07 4.185.218 

0,00 

1,85 
2,22 

56,00 

11.78 
8,29 

0,35 

1,57 
1,57 

34.81 

27,62 
0,00 
7,20 

0,00 

0.00 
0,00 

0,00 

0.00 

0,00 
2,59 

2.59 
2,59 

4,54 

4.54 
4,54 

180.268 

4.004.950 
0 

9.853.356 

350.228 
561.410 
-93.786 

-117.396 
0 

6.351.423 

5.102.002 

78.066 
1.171.355 

9.41 3.151.705 

9,41 3.151.705 

310.133 

310.133 
310.133 

0 

0 

0 
-262.415 

-262.415 
-262.415 

1 

5.273.730 

180.268 

4.498.950 
594.512 

24.842.560 

3.501.977 

2.779.936 
0 

303.030 
419.011 

15.669.128 

12.493.558 
78.066 

3.097.504 

5.671.455 

5.671.455 

310.133 

310.133 
310.133 

0 

430.000 

430.000 
430.000 

1.216.516 

1.216.516 
1.216.516 

13.05 

0,45 

11,13 
1,47 

61,46 

8.66 
6,88 

0,00 

0,75 
1,04 

38.76 

30,91 
0,19 

7,66 

14.03 

14,03 

0,77 

0.77 
0,77 

0,00 

0.00 

0,00 
1,06 

1.06 
1,06 

3,01 

3,01 

J2(^J Ununjt^^arstvj^potrošniko^^^^^^J 

14 GOSPODARSTVO 119.541 

1401 Ureianie in nadzor na področju gospodarstva 119.541 
14012105 Varstvo potrošnikov 119.541 

0,45| 

0,45 

0.45 
0,45 

46.936 j 

46.936 

46.936 
46.936 

166.4771 

166.477 

166.477 
166.477 

0,41 

0.41 
0,41 
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SPU/PV - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilancu odhodkov Leto 2005 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO   v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 

(1) (2) (3) (4) = (l) + (3)  (S) 

UradJl!wa^arstv(M<onkurenc^^^^^^^J ^^^^3S48^ ^^^^3!iU)00J ^^^^^7<M8^ 

14 GOSPODARSTVO 135.483 0,51 35.000 170.483 0,42 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva 135.483 0.51 35.000 170.483 Q£2 
14012104 Varstvo konkurence 135.483 0,51 35.000 170.483 0,42 

2^2^JAgencija RS za gospodarsko promocijo I ^^^^55^75^| ^^^^K96| 
Slovenijejr^uj^nvesticij^^^^^^^^^J 

14 GOSPODARSTVO 255.755 0,96 15.744 271.499 0,67 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 255.755 0.96 15.744 271.499 0^67 
dejavnosti 

14022106 Spodbujanje tujih investicij in 255.755 0,96 15.744 271.499 0,67 
pospeševanje internacionalizacije » 

2123 jTržni inšpektorat RS | 1.277.675|' 4,77| I 191081 1.297.283 1 3,2IJ 

14 GOSPODARSTVO 1.277.675 4,77 19.608 1.297.283 3,21 

1401 Ureianie in nadzor na področju gospodarstva 1.277.675 4.77 19.608 1.297.283 2*2! 
14012106 Tržni nadzor (cene in kakovost) 1.277.675 4,77 19.608 1.297.283 3,21 

L^2^^^Ura(nRS^^ntelektualn<Hastnin<^^^^^J^ ^^^^37L38^ ^^^^99JjH5J|L^^^^jt70396j J^I6J 

14 GOSPODARSTVO 371.381 1,39 99.015 470.396 1,16 

1401 Ureianie in nadzor na področju gospodarstva 371.381 1.39 99.015 470.396 U£ 

14012108 Zaščita intelektualne lastnine 371.381 1,39 99.015 470.396 1,16 

j212^JrInšpektorat RS za elektronske |j O^OOJ i^^^72^0^| 
.'komunikacije, elektronsko podpisovanje in I 

13 PROMET, PROMETNA 0 0,00 72.103 72.103 0,18 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1306 Telekomunikacije in pošta 0 0.00 72.103 72,1Q? £LIS 
13062101 Nadzor telekomunikacij in pošte 0 0,00 72.103 72.103 0,18 

2128^Jlnšpektorat Republike Slovenije za I i^^^^^50^52^ 
renergetikoinrudjretv^^^^^^^^^^^j 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 0 0,00 250.523 250.523 0,62 
ENERGETSKIH SUROVIN 

1201 Ureianie sistema na področju pridobivanja in 0 0.00 250.523 250,523 1LŽ2 
distribucije energetskih surovin 

12012105 Nadzor na področju energetike in 0 0,00 250.523 250.523 0,62 
rudarstva 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Račun finančnih terjatev in naložb Leto 2005 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 

(1) (2) (3) (4) = (l) + (3) (5) 

MINISTRSTVO ZA | 7.387.646 1 100,00| -6.156.143 1 1.231.5031 100,00| 
GOSPODARSTVO I 

2 UMI Minist«tv^^ospoda^tvi^^^^^^^^J ^^^7J8X64^J ^^^^^lOOjOOJ ^^6J56J4^ ^^^2^3h50^ 

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 2.000.000 27,07 -2.000.000 0 0,00 

0504 Tehnološki razvoj 2.000.000 27.07 -2.000.000 0 0.00 
05042101 Programi pospeševanja tehnološkega 2.000.000 27,07 -2.000.000 0 0,00 

razvoja gospodarstva 

09 PRAVOSODJE 0 0,00 105.000 105.000 8,53 

0905 Odškodnine 0 QM 105.000 105.000 8J3 
09052101 Poprava krivic 0 0,00 105.000 105.000 8,53 
14 GOSPODARSTVO 5.387.646 72,93 -4.261.143 1.126.503 91,47 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 4.637.646 62.78 -3.511.143 1.126.503 91,47 
dejavnosti 

14022102 Prestrukturiranje podjetij 4.137.646 56,01 -3.153.643 984.003 79,90 

14022103 Spodbujanje razvoja malega 500.000 ' 6,77 -357.500 142.500 11,57 
gospodarstva 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 750.000 10.15 -750.000 0 0,00 
gostinstva 

14032101 Spodbujanje razvoja turizma in 750.000 10,15 -750.000 0 0,00 
gostinstva 

t 
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1. del 

A - Bilanca odhodkov 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področje državnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo kot področje porabe državnega proračuna obsega: 

Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Ta program obsega izvajanje projektov, investicij in aktivnosti potrebnih za izvajanje nalog ministrstva in organov v 
sestavi: Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Veterinarske uprave RS, Agencije RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja in Fitosanitame uprave RS; izvajanje ukrepov'podpor promocije kmetijskih proizvodov in živil; 
izvajanje denacionalizacije na področju svoje pristojnosti; izvajanje nalog in aktivnosti na področju mednarodnega 
sodelovanja in pristopnih aktivnosti za vključitev v EU; vzpostavitev potrebnih evidenc in njihovih povezav 
vključno z posodobitvijo evidentiranja rabe kmetijskih zemljišč; izvajanje harmonizacije predpisov s pravnim redom 
EU; zagotavljanje ustreznih analitičnih in strokovnih podlag za vodenje in izvajanje kmetijske politike ler 
sodelovanje v mednarodnih organizacijah, izvajanje projektov PHARE in Prehodnega vira. 

Program reforme kmetijstva in živilstva 

Program obsega ukrepe za stabilizacijo trga (tržno cenovna politika). Obsega izvajanje ukrepov skupnih tržnih 
ureditev EU, katerih cilj je zagotavljati stabiliziranje kmetijskih trgov, povečanje konkurenčnosti in povečanje vloge 
tržnih mehanizmov; ukrepe prestrukturiranja kmetijstva in živilstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost in 
konkurenčnost, zniževanje stroškov, izboljšuje velikostna, socioekonomska in proizvodna struktura v kmetijstvu, 
povečuje diverzifikacija dejavnosti, oblikuje gospodarsko močnejša in razvojno perspektivnejša gospodarstva, 
ohranja poseljenost podeželja, zagotavlja primeren dohodek za kmetije in podeželsko prebivalstvo nasploh, 
spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva in živilstva; ukrepe slovenskega kmetijsko - okoljskega programa, s ciljem 

£ 

(S 
zmanjševanja negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanja naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti D 
tal in tradicionalne kulturne krajine, varovanje zavarovanih območij, varovanje okoljsko občutljivih območij, &5 
ohranjanje funkcionalne (kmetijske) sposobnosti območij z omejenimi možnostmi za kmetijstvo, s ciljem ohranjanja 
trajne poseljenosti, ohranjanje zemljiških potencialov, naravne in kulturne dediščine ter ohranjanje oz. 
vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru; ukrepe razvoja podeželja, katerih osnovni namen je izboljšati 
ekonomski in socialni položaj prebivalcev na podeželju, vzpodbujati razvojne in zaposlitvene možnosti, podpirati 
zasebno podjetništvo, izboljšanje prometne, komunalne in socialne infrastrukture, izvajanje inovativnih razvojnih 
programov in regionalnih razvojnih programov. 

Program splošne storitve v kmetijstvu 

Program zajema različne upravne, strokovne, nadzorpe in raziskovalne naloge na področju kmetijstva: vzpostavitev 
in izvajanje učinkovitega nadzora nad zdravstveno ustreznostjo živil in krme (strategija varne hrane), financiranje 
javnih služb na področju kmetijstva in izvajanje nadzora nad njihovim delovanjem (kmetijska svetovalna služba, 
strokovne naloge na področju živinoreje, rastlinske proizvodnje in varstva rastlin, kontrola proizvodnje mleka, 
genske banke v kmetijstvu ipd.), financiranje delovanja Nacionalnega veterinarskega instituta Slovenije, uvajanje in 
izvajanje primerljivega nadzora kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, uvajanje in izvajanje sistema registracije 
in označevanja posebnih kmetijskih proizvodov in živil, usposobitev organov in laboratorijev za nadzor kakovosti. 

Gozdarstvo 

Ta program zagotavlja stabilno organizacijo in delovanja javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije in 
Gozdarskem inštitutu Slovenije ter v obliki koncesij, zagotavljanje usposabljanja, izobraževanja in združevanja 
lastnikov gozdov zaradi zmanjševanja stroškov gospodarjenja z gozdovi v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije; zagotavljanje vlaganj v gozdove (obnove, nege in varstva gozdov, vzdrževanje in gradnja gozdnih cest), 
na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti; zagotavljanje ustrezne ravni raziskovalne in izobraževalne 
dejavnosti za področje gozdov in gozdarstva. 

Ribištvo 

Program obsega ukrepe in aktivnosti za ohranitev možnega obsega ribolova v slovenskem morju in odprtih vodah 
Jadrana ter obseg marikulture, ki ga omogočajo prostorske možnosti. Na področju sladkovodnega ribištva naravni 
viri omogočajo načrtovanje povečevanja vzreje in povečanje potrošnje na prebivalca, ki je do sedaj v primerjavi z 
državami Evrope med najnižjimi. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so: 
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva (1993), 
- Program reforme kmetijske politike 1999 - 2002, 
- Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva 2000 - 2002, 
- Program razvoja gozdov, 
- Državni program za prevzem pravnega reda EU, 
- Pogodba o članstvu RS v EU, 
- Državni razvojni program, 
- Zakon o kmetijstvu, 
- Zakon o veterinarstvu, 
- Zakon o živinoreji, 
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, 
- Zakon o gozdovih, 
- Zakon o morskem ribištvu, 
- Enotni programski dokument 2004 - 2006, 
- Program razvoja podeželja 2004 - 2006. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
1104 Gozdarstvo 
1105 Ribištvo 

1101 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

00 

Opis glavnega programa c 

Glavni program obsega aktivnosti in investicije potrebne za učinkovito delovanje ministrstva in organov v sestavi. 
Glavni program sestavlja več sklopov in sicer sredstva, ki zagotavljajo materialne stroške, plače in investicije, 
strokovno izobraževanje, sodelovanje v okviru EU in drugimi tujimi organizacijami, financiranje in pomoč živilsko 2 
predelovalni industriji in kmetom pri promoviranju doma in v tujini in sicer za MKGP ožji (PU 2311) ter organov 
sestavi - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (PU 2314), Veterinarska uprava RS (PU 2312), Agencija 
za kmetijske trge in razvoj podeželja (PU 2318) in Fitosanitarna uprava RS (PU 2321); sredstva za izvajanje 
denacionalizacijskih in drugih instančnih pritožb, sredstva za izvajanje aktivnosti na podeželju, harmonizacijo in 
financiranje prevodov ter udeležbe uslužbencev MKGP na strokovnih usposabljanjih doma in v tujini, humanitarni 
pomoči in izpolnjevanju obveznosti do svetovnega programa hrane, harmonizaciji predpisov in izdelavi primerjalnih 
analiz in zakonodaji, vzpostavitvi informacijskih sistemov za podporo dejavnosti MKGP ter zagotovitvi 
zanesljivosti in varnosti delovanja informacijskega sistema ter registrov ter evidenc, ki jih vodi MKGP, plačila 
članarin mednarodnim organizacijam, projektu posodobitve evidentiranja nepremičnin v RS, nuđenje tehnične in 
strokovne pomoči RS državam JV Evrope, sofinanciranje dejavnosti predstavništva Slovensko raziskovalnega 
združenja v Bruslju, pripravi novih mednarodnih projektov, izvajanju programov finančne pomoči EU za 
usposobitev organov za delovanje v delovnih telesih EU v okviru programov PHARE SNP, Prehodnega vira. 
Zagotavljanje sredstev za lastno udeležbo Sloveniji na projektih PHARE, INTERREG in Prehodnega vira. 
Delovanje slovenskih ustanov v mednarodnih organizacijah in integracijskih procesih, paktu stabilnosti in 
sodelovanju v okviru NATO, sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva, spremljanje stanja 
kmetijstva in izdelava analiz, ki so podpora vodenju kmetijske politike, spremljanju knjigovodstva na kmetijah 
(FADN ter spremljanje in napoved pridelka sadja (PROGNOS FRUT), odškodninam imetnikom ubitih oziroma 
uničenih živali, izvršbi inšpekcijskih odločb, izvajanje sporazumov med državami. 

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

Dolgoročni cilji: 
- zagotovitev pogojev za nemoteno delovanje ministrstva z organi v sestavi, 
- zagotovitev javnosti delovanja ministrstva in organov v sestavi, 
- vzpostavitev in povezava ter zagotavljanje informacijskega sistema, registrov in evidenc MKGP, 
- projekt posodobitve in evidentiranja nepremičnin v RS, 
- hitrejše reševanje denacionalizacijskih in drugih instančnih pritožb - sofinanciranje pomembnih nacionalnih 

projektov, 
- pomoč državam JV Evrope, 
- humanitarna pomoč in sodelovanje ter izpolnjevanje obveznosti iz svetovnega programa hrane, 
- posodobitev informacijske opreme in tehnologije, 
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- zagotavljanje sredstev za upravno usposobitev institucij za delovanje v EU in izvajanje SKP, 
- ustrezno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, 
- zagotoviti ustrezne strokovne podlage za vodenje in izvajanje kmetijske politike, izdelavo modelnih kalkulacij 

stroškov pridelave pomembnejših kmetijskih pridelkov - spremljanje stanja v kmetijstvu in spremljanje in 
napoved pridelka sadja, 

- izvajanje aktivne udeležbe pri izvajanju in sofinanciranju programov na področjih kmetijstva in ribištva, 
- promocija doma in v svetu slovenskih kmetijskih pridelkov in izdelkov živilske industrije, 
- izdelava primerjalnih analiz tuji zakonodaji in priprava strokovnih podlag za pripravo predlogov slovenske 

zakonodaje, 
- prevajanje EU predpisov v slovenščino in slovenskih v jezike EU, 
- izvajanje aktivnosti v okviru pakta stabilnosti in okviru programa NATO, 
- pravočasna in pravilna izvedba plačil kmetovalcem ter drugim upravičencem sredstva EKUJS ter nekaterih 

ukrepov državnih pomoči ter učinkovita hitra in natančna tehnična izvedba ukrepov kmetijske politike s ciljem 
podpore in ohranjanju ter razvoju podeželja v Sloveniji in krepitvi kmetijskih trgov, 

- uveljavljanje strateških interesov slovenskega kmetijstva v okviru novega kroga pogajanj za liberalizacijo 
trgovine s kmetijskimi izdelki. 

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

- zagotavljanje kvalitetnega učinkovitega opravljanja nalog M KG P in nemotenega materialnega poslovanja in 
ustreznih tehničnih pogojev za delo zaposlenih, 

- zagotavljanje nujnih investicij, 
- zagotavljanje javnosti dela MKGP in organov v sestavi in dostopa do informacij javnega značaja, 
- promocija kmetijskih pridelkov in izdelkov, 
- dokončanost in dopolnjevanje modelov za podporo delovanja registrov in evidenc MKGP, 
- posodobitev evidentiranja nepremičnin, 
- hitrejše reševanje instančnih pritožb, 
- zagotoviti ustrezne strokovne podlage za vodenje in izvajanje kmetijske politike, 
- izdelava modelnih kalkulacij stroškov pridelave pomembnejših kmetijskih pridelkov, 
- spremljanje stanja v kmetijstvu v letu 2005 (spomladansko in jesensko poročilo), 
- zagotavljati izvajanje integriranega administrativnega kontrolnega sistema (1AKS), 
- evidenca trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskih pridelkov in živali, , ^ 
- izplačevanje odškodnin imetnikom ubitih oziroma uničenih živali, 3 
- izdelava krajših analiz in raziskav za potrebe MKGP, 
- spremljanje in napoved pridelka jabolk, hrušk letine 2005 ter posredovanje in izmenjava podatkov okviru 

mednarodnega sistema PROGNOSFRUT, 
- analiza stanja kmetijstva in predlogi za vodenje kmetijske politike, 
- izvajanje programa harmonizacije zakonodaje, 
- koriščenje finančne pomoči v okviru programov PHARE, INTERREG, Prehodni vir in zagotovitev 

sofinanciranja teh projektov, 
- nuđenje razvojne pomoči državam JV Evrope v skladu s sprejetimi prioritetami in projekti, 
- uresničevanje aktivnosti v okviru NATA in pakta stabilnosti, 
- pridobitev akreditacije Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za dodatne ukrepe, 
- koriščenje sredstev EU skladov in izplačilo subvencij. 

Glavni indikatorji, ki izhajajo iz izvedbenih ciljev: 

- število sklenjenih, dopolnjenih sporazumov in memorandumov o sodelovanju; 
- število sestankov v okviru posameznih mednarodnih aktivnosti: EU, STO; 
- število projektov razvojne pomoči v proračunskem letu; 
- uresničitev letnih programov usposabljanja delavcev MKGP; 
- nabava planirane opreme v okviru programov Pakta stabilnosti in SEP; 
- vključitev slovenskih ustanov v mednarodne mreže za usposabljanje in informiranje 
- število organiziranih delavnic, seminarjev in število udeležencev na posameznih usposabljanjih, sestankih, 

konferencah; 
- dejanska usposobljenost zaposlenih za opravljanje njihovega dela; 
- odstopanja od ohranitve realne višine stroškov na zaposlenega delavca; 
- ocena seznanitve javnosti z delom MKGP in učinki promocijskih dejavnosti; 
- dejansko funkcioniranje računalniške in programske opreme, odzivni roki za popravilo in pogostost okvar; 
- točnost in ažurnost vzpostavljenih registrov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa * 

2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
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11012302 Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU 
11012303 Mednarodno sodelovanje in promocija kmetijstva 

2312 - Veterinarska uprava RS 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

2314 - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

2318 - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

2321 - Fitosanitama uprava RS 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

Opis glavnega programa 

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega naslednja področja in sicer: (I) tržno - cenovno politiko, (II) 
neposredna plačila (EKO-O, EKO 1, EKO 2 in EKO 3), (III) program prestrukturiranja in (IV) razvoj podeželja. 
Osnovni namen vseh izvedbenih dokumentov (Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva, 
Nacionalni program za prevzem pravnega reda EU ter rezultate pogajanj med Republiko Slovenijo in EU) je, da se 
ustvari podlaga usposobitve slovenskega kmetijstva za funkcioniranje skupne kmetijske politike EU v Sloveniji. 

Leto 2004, kot leto priključitve Slovenije k Evropski uniji, je bilo leto, ko smo v celoti prevzeli ukrepe skupne 
kmetijske in strukturne politike, deloma (predvsem v obdobju do vstopa) pa smo še imeli nekatere nacionalne 
ukrepe, katerih cilj je bil v glavnem usposobitev pridelovalcev za bližnji prevzem skupne kmetijske politike EU. 

V letu 2005 bodo ključne naloge zagotavljati oz. omogočiti: 

I. z ukrepi za stabilizacijo trga (tržno cenovna politika) stabiliziranje kmetijskih trgov, povečanje konkurenčnosti, \o 
C 
g 

03 

povečanje vloge tržnih mehanizmov in usposobitev za delovanje v razmerah skupnega trga, zadržati in na nekaterih 
trgih izboljšati dohodkovni položaj (zmanjšati razlike med kmetijskimi pridelki), ohraniti obseg proizvodnje pri 
ključnih kmetijskih proizvodih ter doseči čim večjo stopnjo usposobljenosti za prevzem skupnih tržnih ureditev ter fs 
zagotovitev učinkovite izvedbe ukrepov skupne kmetijske politike EU; g 

2. z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva in živilstva izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti, zniževanje stroškov, 
izboljšanje velikostne, socioekonomske in proizvodne strukture v kmetijstvu, prilagajanje tržnim razmeram in 
diverzifikacija dejavnosti, oblikovanje gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev, ohranitev 
poseljenosti podeželja, zagotoviti primeren dohodek za kmetije in podeželsko prebivalstvo nasploh, spodbujanje 
trajnostnega razvoja kmetijstva in živilstva, reševanje prednostnih in specifičnih težav pri trajnostnem prilagajanju 
kmetijskega sektorja in podeželskih območij v skladu s pravnim redom EU. 

3. z ukrepi slovenskega kmetijsko - okoljskega programa zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, 
ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine, varovanje 
zavarovanih območij, varovanje okoljsko občutljivih območij, ohranjanje funkcionalne (kmetijske) sposobnosti 
območij z omejenimi možnostmi za kmetijstvo s ciljem ohranjanja trajne poseljenosti, ohranjanje zemljiških 
potencialov, naravne in kulturne dediščine ter ohranjanje oz. vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru 

4. z ukrepi razvoja podeželja izboljšati ekonomski in socialni položaj prebivalcev na podeželju, vzpodbujati 
razvojne in zaposlitvene možnosti, podpirati zasebno podjetništvo, izboljšanje prometne, komunalne in socialne 
infrastrukture, izvajanje inovativnih razvojnih programov in regionalnih razvojnih programov. 

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

Izenačenje slovenskih pridelovalcev kmetijskih proizvodov s pridelovalci iz EU15. 

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

V letu 2005 so vsi ukrepi usmerjeni v uresničevanje sprejetih strateških ciljev razvoja slovenskega kmetijstva, to je v 
zagotavljanje stabilne pridelave kakovostne in čim cenejše hrane, ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine, trajno 
povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva, zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim 
gospodarstvom ter uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanje narave. Kot poseben strateški cilj je tudi 
doseganje čim boljše usposobljenosti slovenskega kmetijstva za prevzemanje skupne kmetijske politike EU in 
zagotoviti v čim večji meri enakopravne konkurenčne pogoje slovenskih pridelovalcev s pridelovalci v drugih 
članicah EU. 

Ukrepi neposrednih plačil so razpisani v planirani višini, to je 90 % višin vrednosti, ki v letu 2005 veljajo v t.i. starih 
članicah (EU - 15). 
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Izvedeni bodo ukrepi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu z EU 
usmeritvami, izvedeno bo 21 ukrepov Slovenskega kmetijsko okoljskega programa s ciljem ustvatjanja pogojev za 
kmetovanje in zagotavljanje primerne obdelanosti kmetijskih zemljišč, ohranjanja poseljenosti, ohranjanje kulturne 
krajine in okolja na območjih s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost, uveljavljanje naravi prijaznih načinov 
kmetovanja, preusmeritev kmetijskih gospodarstev v sonaravne načine kmetovanja, zmanjševanje negativnih 
vplivov kmetijstva na okolje, preprečevanje zaraščanja, ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti- 
tal in tradicionalne kulturne krajine, varovanje zavarovanih območij ob zagotavljanju ustreznih načinov kmetovanja. 
V sklopu RDP 2004 -2006 se izvajata tudi ukrepa: podpora izvajanju EU standardov in zgodnje upokojevanje. 

Na področju prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja bodo ukrepi izvedeni v nekoliko manjšem obsegu od 
načrtovanih zaradi zmanjšanja obsega sredstev, kljub temu pa bodo izvedeni ukrepi v okviru načrtovane strukture. 
In sicer: 
- zemljiške operacije (hidromelioracije, vzdrževanje melioracijskih sistemov, komasacije in sanacija nedokončanih 

komasacij), 
- ukrepi prestrukturiranja kmetijstva in živiistva (financiranje projektov v primarno kmetijsko pridelavo, 

financiranje projektov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, pomoč za nadomestilo škode, ki so jo povzročile 
naravne nesreče ali izjemni pojavi, program prestrukturiranja kmetijskih zadrug in program podpor za 
prestrukturiranja živiistva, podpore za prevzem kmetij), 

- ukrepi razvoja podeželja (razvojni programi podeželja, investicije v turistično ponudbo na kmetijah programi 
usposabljanja in svetovanja, razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva itd.), 

- ostali ukrepi (podpodpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju, pospeševanje 
prodaje kmetijskih pridelkov oz. živil). 

V okviru ukrepov prestrukturiranja kmetijstva in živiistva, se bodo izvajali tudi ukrepi v sklopu 3. prednostne naloge 
Enotnega programskega dokumenta (EPD): 
3.1 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov 
3.2 Investicije na kmetijska gospodarstva 
3.3 Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so blizu kmetijstvu 
3.5 Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov 

Izvajal se bo tudi program ukrepov predpristopne pomoči SAPARD in sicer: 
- naložbe v kmetijska gospodarstva 
- naložbe v živilsko predelovalno industrijo 
- razvoj in diverzifikacija gospodarskih dejavnosti § 
- razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju 
- tehnična pomoč. 

Na nivoju tega glavnega programa se bo financirala podpora promociji za sadje in vino ter za organizacije 
proizvajalcev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23 U - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
11022301 Ukrepi za stabilizacijo trga (tržno - cenovna politika) . 
11022302 Program razvoja podeželja 
11022303 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
11022304 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
11022305 Zemljiške operacije 

2318 - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
11022303 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

M 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu *  

Opis glavnega programa 

Program splošne storitve v kmetijstvu zajema različne upravne, strokovne, nadzorne in raziskovalne naloge na 
področju kmetijstva. 

V skladu z strategijo varne hrane je vzpostavljen učinkovit nadzor nad zdravstveno ustreznostjo kmetijskih živilskih 
proizvodov živalskega in rastlinskega izvora in krme. Opravljene bodo številne analize odvzetih vzorcev inšpekcije 
in monitoringa ostankov škodljivih snovi v kmetijskih pridelkih oziroma živilih, krmi in povzročiteljev zoonoz. 

Prilagajanje in reforma kmetijske politike sta podprta s številnimi spremljevalnimi ukrepi, med katere vsekakor 
spada izobraževanje. Ciljno usmerjeno splošno izobraževanje, usposabljanje raziskovalna in svetovalna dejavnost 
(pospeševalne naloge) so nujni pogoj za uspešno delovanje kmetijske politike. 
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Program vključuje financiranje delovanja javnih zavodov in strokovnih služb s področja dela MKGP ter organizacij 
v živinoreji in rejcev, ki so vključeni v skupni temeljni rejski program, ki se izvaja kot javno službo strokovnih 
nalog v živinoreji. Pri tem gre za dejavnosti z zakonom določenega obsega rejskih programov, skupnega temeljnega 
rejskega programa in v povezavi s tem naloge selekcije v živinoreji, reprodukcije, kontrole proizvodnje in vodenja 
rodovništva. Vzpostavitev sistema sledljivosti živali, kije obvezen ukrep prilagajanja pravnemu redu EU inje poleg 
testiranja ključni preventivni ukrep pri BSE. Pomemben del programa je financiranje delovanja Nacionalnega 
veterinarskega inštituta Slovenije (NVI) z vrsto nalog in ukrepov preventivne in kurativne narave za varovanje 
zdravja živali in ljudi. S financiranjem javne službe kmetijskega svetovanja bo omogočena izvedba pomembnega 
dela izvajanja kmetijske reforme. V izvedbi ukrepov kmetijske politike bo kmetijska svetovalna služba v letu 2005 
pričela z decentraliziranim vnosom vlog za subvencije. V okviru programa bo zagotovljeno financiranje Javnega 
zavoda Kobilarne Lipica, s tem pa zagotovljena oskrba in nega ter zdravstveno varstvo lipicancev in tako 
zagotavljanje najmanjšega obsega varstva črede konj kot dela kulturnega spomenika. Na področju živinoreje se v 
okviru programa izvajajo naloge na področju: reprodukcije, selekcije, napovedovanja plemenskih vrednosti, 
ugotavljanja proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti živali, vodenja rodovniških knjig, spremljanje in napoved 
medenja v čebelarstvu, vodenja registra kopitarjev, izvajanja nalog za razvoj konjereje in uradnega preizkušanja 
plemenskih živali. Večino naštetih nalog izvajajo izvajalci javnih služb v kmetijstvu in organizacije v živinoreji po 
84. členu zakona o živinoreji, ter rejci, ki so vključeni v izvajanje temeljnega rejskega programa v živinoreji. S 
financiranjem programa genskih bank v kmetijstvu bo zagotovljeno ohranjanje nacionalnega genskega sklada 
domačih živali in rastlin z uporabno vrednostjo v kmetijstvu. V letu 2006 bo v Republiki Sloveniji organiziran 10. 
Kongres evropskega združenja za reprodukcijo ESDAR, ki ima izreden pomen za slovensko živinorejo. 

Na področju rastlinske proizvodnje se v okviru programa izvajajo naslednje naloge: varstvo in registracija sort 
rastlin, preizkušanje genetskih lastnosti sort kmetijskih rastlin, preizkušanje vrednosti sort kmetijskih rastlin za 
predelavo in uporabo, uvajanje certifikacijskih shem in certificiranje semen in semenskega materiala, vzpostavitev 
in vzdrževanje matičnih nasadov v sadjarstvu in vinogradništvu, proizvodnja kakovostnega semenskega materiala. 

Zdravstveno varstvo živali in rastlin, kije pomemben del programa, je namenjeno varovanju zdravja živali in rastlin, 
preprečevanju širjenja kužnih bolezni, rastlinskih bolezni in škodljivcev, nadzoru in kontroli živil živalskega izvora, 

' pravilni uporabi sredstev za zdravstveno varstvo živali in rastlin ter na ta način zagotavljanje zdravstvene ustreznosti 
živil slovenskim potrošnikom in preprečevanje onesnaževanja okolja. Ena ključnih nalog na navedenem področju je 
zagotavljanje delovanja sistema, ki bo omogočal ustrezno varovanje zdravja živali in rastlin v Sloveniji, tudi po 
ukinitvi nadzora na mejah z državami članicami EU in z uskladitvijo in izvajanjem postopkov in zahtev, ki veljajo 
na skupnem trgu. 

o. 
V okvir programa sodi tudi izvajanje podprograma kakovost in nadzor katerega glavni namen je vzpostavitev 
mehanizmov oziroma ukrepov potrebnih za izvajanje skupne ureditve kmetijskih trgov in prostega pretoka blaga, 
predvsem z namenom vzpostavitve in izvajanja EU primerljivega kontrole oziroma nadzora kakovosti kmetijskih 
pridelkov oziroma živil, spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, certificiranje posebnih kmetijskih 
pridelkov oziroma živil. Na ta način bo zagotovljena zaščita posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil pred 
poneverbami ter vzpostavljeni mehanizmi oziroma ukrepi potrebni za izvajanje EU primerljivega načina kontrole 
oziroma nadzora nad kakovostjo in varnostjo hrane. Prav tako je tudi naloga podprograma prilagoditi in 
implementirati pravni red pravnemu redu EU na področju krme. 

Za dosego zgoraj navedenih ciljev je potrebno usposobiti preskusne oziroma referenčne laboratorije in kontrolne 
organizacije ter njihove organe tako strokovno, tehnično in organizacijsko kot tudi zagotoviti uspešno sodelovanje le 
teh z inšpekcijskimi službami ter znanstveno raziskovalnimi institucijami. 

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

Dolgoročni cilji: 
- zagotavljanje varne in kakovostne hrane ter krme, 
- zagotavljanje prostega pretoka živali, kmetijskih pridelkov oziroma živil, krme, surovin in odpadkov živalskega 

izvora, 
- zagotavljanje prostega pretoka plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov, 
- zagotavljanje izvajanja mednarodno primerljivih tekmovanj s kopitarji in drugih preizkusov delovnih sposobnosti 

s kopitarji, 
- ustrezna organiziranost na področju varstva rastlin, zootehnike in veterinarstva ter hrane in krme, vključno z 

usposobitvijo diagnostičnih in drugih uradnih oziroma referenčnih - preskusnih laboratorijev, izdelava ocen 
tveganja, 

- spremljanje oziroma monitoring nad ustreznostjo kmetijskih pridelkov oziroma živil ter krme, 
- delovanje informacijskega sistema povezave različnih kontrolnih in nadzornih služb nad varnostjo in kakovostjo 

hrane in krme, 
- neodvisno jemanje vzorcev v proizvodnji in na trgu, 
- vključevanje v mednarodni informacijski sistem, 
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- delovanje strokovnih komisij povezanih z ocenami ustreznosti kmetijskih pridelkov oziroma živil ter ocenami 
tveganja na področju proizvodnje in uporabe hrane in krme, 

- zagotavljanje prenosa znanja iz raziskav do uporabnikov, kmetov in potrošnikov, 
- zagotavljanje nemotene reprodukcije živali, primerljive kontrole proizvodnosti in učinkovite selekcije, 
- ohranjanje in obnavljanje plemenskega materiala, 
- dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in kmetijskih strokovnjakov na področju kmetijstva in z njim 

povezanimi dejavnostmi, 
- zmanjšanje napak in s tem posledično zmanjšano dopolnjevanje vlog za subvencije, 
- uveljavitev in razvoj znanstvenih disciplin in strokovnih ved, povezanih s kmetijstvom, razvojem podeželja in 

prehrano, 
- vzpostavitev sistema identifikacije in registracije živali oziroma sistema sledljivosti, 
- zagotavljanje visoke kakovosti plemenskih živali in drugega plemenskega materiala v živinoreji, ustrezno 

vodenje rodovniških knjig in zootehniške dokumentacije v prometu s plemenskim materialom in zagotavljanje 
genetskega napredka v živinoreji, 

- zagotavljanje biotske raznovrstnosti v rastlinski proizvodnji in živinoreji, 
- varovanje, ohranjanje in razvoj črede lipicanskih konj, kar prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine, 
- vzpostavitev sistema registracije pridelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin in rastlinskih proizvodov, 

dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, registracija rejcev živali in vseh premikov živali ter 
registracije posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, 

- vzpostavitev sistema za preizkušanje sort kmetijskih rastlin v postopku varstva in registracije sort rastlin in za 
zagotavljanje skladnosti semenskega materiala s standardi in predpisi o kakovosti, 

- uveljavitev koncepta varovanih območij za rastlinske škodljive organizme, 
- enotni sistem registracije prometa uporabe in nadzora fitofarmacevtskih sredstev, 
- učinkovito zdravstveno varstvo živali, nadzor in kontrola živil živalskega izvora, 
- sistem nadzora zoonoz v skladu z direktivo EU 92/117 EEC, 
- nadzor škodljivih ostankov okolja v živilih v skladu z EU direktivo 96/22 EEC in odločbo 97/477, 
- delovanje agrometeorološke mreže merilnih postaj na kmetijskih površinah, 
- delovanje agrometerološkega informacijskega sistema in arhiv agrometeoroloških baz podatkov, 
- dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in kmetijskih strokovnjakov na področju kmetijstva in z njim 

povezanimi dejavnostmi, 
- usklajevanje programov izobraževanja zaradi spremenjenih razmer doma in trendov v svetu (nova znanja s 

področja ekonomike, trženja, podjetništva, tehnologij...), D 
- izboljšanje trženja in proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki omogoča ohranjanje podeželja §5 

zlasti v demografsko ogroženih področjih Slovenje, 
- analizni izvidi in izvedeniška mnenja v inšpekcijskih zadevah kmetijske, fitosanitame, gozdarske, lovske, ribiške 

in inšpekcije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. 

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

Cilji: 
- zagotavljanje varne in kakovostne hrane ter krme, 
- usposobljenost uradnih preskusnih oziroma referenčnih laboratorijev in ustreznih organov na strokovnem, 

tehničnem in organizacijskem nivoju, 
- spremljanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živil v vseh fazah pridelave, predelave, distribucije in prodaje in 

sosledno s tem ustrezen nadzor nad tovrstnimi izdelki, 
- delovanje informacijske mreže, ki bo povezovala upravo, inšpekcije, laboratorije in carino, 
- zagotavljanje ustreznega števila neodvisno odvzetih analiznih vzorcev z namenom - zagotavljanje varnosti 

potrošnika in neodvisnosti analiznih laboratorijev, 
- zagotavljanje sistema identifikacije in registracije za govedo, drobnico, prašiče in kopitarje, 
- zagotavljanje mednarodno primerljive točnosti napovedi plemenskih vrednosti živali, 
- uspešna izvedba 10. Kongresa evropskega združenja za reprodukcijo ESDAR, 
- zagotovitev avtohtonega genskega materiala v kmetijstvu, njegovo obnavljanje, razmnoževanje in izmenjava ter 

sistematično spremljanje biotske raznovrstnosti, 
- povečanje črede lipicanskih konj za zagotavljanje primerne genetske širine za rejsko delo, 
- vzdrževanje enotnega sistema stalnega nadzora zdravstvenega stanja rastlin, 
- zagotavljanje mednarodno primerljivih fitosanitarnih postopkov, 
- zagotavljanje mednarodno primerljivih strokovnih nalog na področju zootehnike, 
- zagotavljanje izvajanja mednarodno primerljivih prireditev s kopitarji-tekmovanja in drugi preizkusi delovnih 

sposobnosti kopitarjev, 
- zagotavljanje izvajanja preizkusov proizvodnih in drugih lastnosti plemenskih živali in njihovih potomcev v 

skladu z EU pravnim redom, 
- nadgradnja sistema zdravstvenega nadzora, ki omogoča hitro ukrepanje in zatiranje škodljivih organizmov, 
- delovanje enotnega in transparentnega sistema na področju registracije fitofarmacevtskih sredstev, 

(N 
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- sofinanciranja raziskovalnega dela (večletne obveznosti) v okviru že odobrenih projektov in izvedba razpisa 
novih vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, ki bodo v razpisu opredeljene kot prioritetne, 

- zagotavljanje pogojev za izvajanje izobraževanja, svetovanja in usposabljanja v kmetijstvu in prenos rezultatov 
raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, prikazi poskusov in izvedba dodatnih oblik usposabljanja 
kmetov s pomočjo kmetijske svetovalne službe na območnih zavodih, 

- decentraliziran vnos šestdeset tisoč subvencijskih vlog, 
- EU primerljiv sistema kontrole oziroma nadzora in potrjevanja za posebne kmetijske pridelke oziroma živila, 

Kazalci: 
- število vzpostavljenih informacijskih mrež in njihova učinkovitost, 
- število ustreznih oziroma neustreznih vzorcev pri izvajanju kontrole nad kmetijskimi pridelki oziroma živili ter 

krmo v vseh fazah pridelave, predelave, distribucije in prodaje, 
- število odvzetih vzorcev pri nadzoru zdravstvenega stanja rastlin, po potijenem programu, 
- stopnja zmanjšanja obolenj živali in ljudi kot posledica učinkovitega nadzora in ocene tveganja pri zagotavljanju 

varne in kakovostne hrane in krme, 
- količina avtohtonega genskega materiala v kmetijstvu, 
- število avtohtonih sort rastlin in avtohtonih domačih živali in njihova uporaba v kmetijstvu, porast števila 

lipicanskih konj v čredah, z namenom zagotavljanja primerne genetske širine za rejsko delo, 
- število uradnih preskusnih oziroma referenčnih laboratorijev in ustreznih organov usposobljenih na strokovnem, 

tehničnem in organizacijskem nivoju, 
- število neodvisno odvzetih analiznih vzorcev za zagotavljanje varnosti potrošnika, 
- število vzpostavljenih sistemov identifikacije in registracije, 
- število izobraževanj, svetovanj in usposabljanj v kmetijstvu, 
- število decentralizirano vnesenih vlog za subvencije, 
- število raziskovalnih in razvojnih projektov, njihovo trajanje ter povprečne vrednosti projektov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 
11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 
11032304 Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje 
11032305 Kakovost in nadzor 
11032306 Zmanjševanje škod v kmetijstvu 

2312 - Veterinarska uprava RS 
11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 
11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
11032305 Kakovost in nadzor 

2314 - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano 
11032305 Kakovost in nadzor 

2321 - Fitosanitarna uprava RS 
11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 

1104 - Gozdarstvo 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi v skladu z 
načeli varstva okolja in s tem delovanje gozdov kot ekosistema in uresničevanje vseh njihovih funkcij. 

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

Dolgoročni cilji so: 
- ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in 

proizvodnih funkcij; 
- ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini; 
- ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju; 
- zagotavljanje stabilne organizacije in delovanja javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije in 

Gozdarskem inštitutu Slovenije ter zagotavljanje usposabljanja, izobraževanja in združevanja lastnikov gozdov 
zaradi zmanjševanja stroškov gospodarjenja z gozdovi v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, z 
nadaljevanjem podeljevanja koncesij za izvajanje določenih nalog javne gozdarske službe tudi koncesionarjem 
izven teh ustanov; 
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- zagotavljanje vlaganj v gozdove (obnove, nege in varstva gozdov, vzdrževanje in gradnja gozdnih cest) na ravni, 
ki jo določajo gozdnogospodarski načrti. 

Pravna podlaga: 

Zakon o gozdovih, Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu in'Program razvoja gozdov v Sloveniji. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Izvedba nalog, ki jih izvaja javna gozdarska služba na podlagi Zakona o gozdovih. Obseg nalog v Zavodu za 

gozdove Slovenije (ZGS), Gozdarskem inštitutu Slovenije in Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se 
predvideva enak kot v letu 2004, pri čemer je v okvir nalog javne gozdarske službe vključen tudi intenzivni 
monitoring gozdov, Forest-Focus. 

- Izvedba programa obnove, nege in varstva gozdov na ravni okoli 30 % določenega s Programom razvoja gozdov 
v Sloveniji, kar naj bi omogočala predvidena sredstva proračuna RS. To dejstvo ne omogoča sofinanciranja 
izvedbe tistih del v gozdovih, ki bi dolgoročno zagotavljala njihovo ohranitev in razvoj. Z vključitvijo sredstev 
EU v izvajanje ukrepa Sofinanciranje investicij v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti 
gozdov v okviru EPD za leto 2005, se bodo razpoložljiva sredstva povečala za 47 %. To bo povečalo možnosti 
za realizacijo programa na ravni okoli 42 %. 

- Izvedba vzdrževanja gozdnih cest v gozdovih na približno enaki ravni kot v letu 2004. Za sofinanciranje 
vzdrževanja gozdnih cest bo na razpolago okoli 800 mio SIT (327 mio SIT proračun RS, 483 mio SIT lastniki 
gozdov), kar bo omogočilo vzdrževanje dobrih 30 % od 12.419 km gozdnih cest. 

- Sofinanciranje gradnje (okoli 10 km) gozdnih cest, ki bo omogočalo vzdrževanje sistema za njeno izvedbo, ne bo 
pa bistveno prispevalo k potrebnemu povečanju odprtosti gozdov. 

- Financiranje razvojno raziskovalnih projektov izbranih v okviru javnega razpisa za ciljni raziskovalni program 
»Konkurenčnost Slovenije 2001 - 2006« za leti 2004 in 2005, potrebne evalvacije raziskovalnih projektov in 
faznih ter zaključnih poročil ter operacionalizacija metode certificiranja zasebnih gozdov PEFC. 

- Izvedba programa promocije gozdov in gozdarstva, pri čemer imajo prednost: financiranje tematskih številk 
gozdarskega vestnika, financiranje strokovnih nasvetov, sofinanciranje projektov civilnih organizacij, ki 
obravnavajo divjad, gozd in uporabo biomase ter sofinanciranje strokovne publicistike. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Opis glavnega programa 

Program ribištvo vključuje področje morskega ter sladkovodnega ribištva. Na področju morskega ribištva bi želeli 
ohraniti dosedanji nivo ulova v vodah R Slovenije ter poskušati povečati ulov v odprtih vodah Jadrana. Za ribolov v 
odprtih vodah pa je potrebno imeti večja in bolj opremljena plovila, ki lahko izvajajo večdnevni ribolov, kar 
omogoča večjo konkurenčnost, boljša opremljenost, pa večjo kvaliteto rib. Na področju morskega ribogojstva se želi 
ohranjati dosedanja vzreja rib in školjk glede na prostorske možnosti. Na področju sladkovodnega ribogojstva pa bi 
se želelo povečati vzrejo rib, predvsem pa uyesti sisteme za vzrejo alternativnih vrst rib za katere so razpoložljivi 
vodni viri in so tudi konkurenčnejši z vidika trga in doseganja cen. 

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

Na področju morskega ribištva je cilj ohraniti nivo ulova oziroma povečevati ulov rib v mednarodnih vodah ter 
posodobiti ribiška plovila za večdnevni ribolov. Merilo na področju ribištva bo število posodobljenih plovil, na 
področju ribogojstva pa povečati vzrejo rib ter uvesti tehnologije za vzrejo alternativnih vrst rib v skladu z 
nacionalno strategijo ter prehransko politiko države. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Število posodobljenih ribiških plovil (cca 10 kom), 
- povečanje porabe rib na prebivalca (na 8kg/prebivalca), 
- povečana vzreja sladkovodnih vrst rib (50 t/l). 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
11052301 Program razvoja ribištva 

2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
11042301 Delovanje služb in javnih zavodov 
11042302 Program obnove, nege in varstva gozdov 
11042303 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
11042304 Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDA RSTVO IN PREHRANO v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 
SPU/PPP/GPR proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
 (1) J2) (3) (4) = (l)+(3) (5) 

»3 |MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, | 73.201.830 1 100,00| 4.493.979 1 77.695.809 | 100,00| 
GOZDARSTVO IN PREHRANO | ~~~——-J 1 ~ " ' 

08 NOTRANJE ZADF.VE IN VARNOST i 0J0 d 0 0.00 
0804 Vzpostavitev južne meje I 0,00 -1 0 0,00 

11 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO IN 73.201.829 100.00 4.493.980 77.695.809 100.00 
RIBIŠTVO 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 9.600.668 13,12 1.513.357 11.114.024 14,30 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 46.451.207 63,46 3.864.330 50.315.536 64,76 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11.434.449 15,62 -1.003.114 10.431.335 13,43 
1104 Gozdarstvo 5.421.319 7,41 122.814 5.544.133 7,14 

1105 Ribištvo 294.187 0,40 -3.406 290.781 0,37 
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1 

2. del 

2311 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

A - Bilanca odhodkov 

11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Ois podprograma 

Podprogram obsega aktivnosti potrebne za nemoteno in učinkovito delovanje ministrstva, ustrezno zasedenost 
delovnih mest, ustreznost delovnih pogojev in izobraževanje zaposlenih. Glavni izdatki podprograma so namenjeni 
za plače, materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev, za zagotavljanje javnosti 
dela ministrstva, vzpostavitev nujnih baz podatkov ter sredstva za reševanje pritožb in revizijo pravnomočnih odločb 
v denacionalizacijskih in komasacijskih postopkih. Spodbujanje slovenskih interesov na trgih Srbije in Črne gore ter 
Bosne in Hercegovine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage: 
- Zakon o državni upravi, 
- Zakon o kmetijstvu, 
- Zakon o javnih uslužbencih, 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o javnih naročilih, 
- Zakon o izvrševanju proračuna, 
- Skupni načrt nabav in gradenj Vlade RS, 
- Kadrovski načrt Vlade RS, 
- Zakon o medijih, 
- Zakon o denacionalizaciji, 
- Zakon o zunarjjih zadevah. 

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

Dolgoročni cilji podprograma: 
- zagotovitev pogojev za nemoteno delovanje ministrstva; 
- zagotovitev javnosti dela ministrstva in organov v sestavi doma in v mednarodnem prostoru; 
- pospešitev denacionalizacijskih in komasacijskih postopkov; 
- vzpostavitev in povezava baz v kmetijstvu; 
- primerna informacijska infrastruktura in oprema. 

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

Letni izvedbeni cilji: 
- zagotovitev kvalitetnega in učinkovitega opravljanja nalog, ki so v pristojnosti ministrstva z zagotovitvijo 

ustreznega števila zaposlenih, nemotenega materialnega poslovanja in normalnih tehničnih pogojev za delo 
zaposlenih; 

- zagotovitev javnosti dela ministrstva in organov v sestavi, njihovo odprtost, preglednost in zagotavljanje dostopa 
do informacij javnega značaja; 

- spodbujanje gospodarskega sodelovanja slovenskega kmetijstva in živilske industrije na balkanskih trgih; 
- pospešitev denacionalizacijskih in komasacijskih upravnih postopkov; 
- vzpostavitev in povezava baz podatkov 
- redno vzdrževanje strojne in programske opreme. 

Načrtovani rezultati: 
- izveden letni program izobraževanja; 
- izveden letni načrt zaposlitev; 
- izveden letni načrt nabav; 
- ohranitev realne višine stroškov na zaposlenega delavca; 
- rešeni denacionalizacijski in komasacijski upravni postopki; 
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- vzpostavljene in povezane baze podatkov; 
- izveden letni program dela informacijskega centra. 

Indikatorji: 
- število izobraževanj in usposabljanj ter izpopolnjevanj zaposlenih; 
- število zaposlenih; 
- odstopanja od ohranitve realne višine stroškov na zaposlenega delavca; 
- število raznih oglasnih sporočil v množičnih medijih, tiskovnih konferenc, obvestil za javnost, izdelanih 

promocijskih gradiv in število podpor projektom za promocijo slovenskega kmetijstva, gozdarstva in prehrane; 
- število podpisanih sporazumov in izvedenih poslovnih konferenc, okroglih miz in mednarodnih obiskov na 

področju gospodarskega sodelovanja slovenskega kmetijstva in živilske industrije na balkanskih trgih; 
- odstopanje od plana reševanja pritožb v postopku denacionalizacije in komasacije; 
- dejanska operativna uporabnost programske opreme, odzivni roki za popravila in pogostnost okvar računalniške 

opreme; 
- točnost in ažurnost vzpostavljenih registrov; 
- število izvedenih vzdrževanj računalniške in komunikacijske opreme ter vlaganj v novo in zamenjava zastarele 

računalniške in programske opreme; 
- število dni varnega in zanesljivega delovanja strežniških kapacitet. 

3020 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo plač zaposlenim na ožjem ministrstvu. 

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

Sredstva so planirana na osnovi kadrovskega načrta in na podlagi veljavnih predpisov, ki so bili v uporabi za 
določitev in obračun plač v obdobju januar - april 2005. Pri izračunu je upoštevan Sporazum o uskladitvi višine 
izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti v letu 2005, ki gaje Vlada RS podpisala z reprezentativnimi sindikati. 

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

Cilj je realizirati kadrovski načrt in zagotoviti sredstva za nemoteno izplačilo plač zaposlenim. 

Indikatorji za plače so: predvideno število zaposlenih, povečanje osnovnih plač, višina dodatkov za delovno dobo in a. 
posebne pogoje dela, višina regresa za letni dopust, povračila in nadomestila zaposlenim, delovna uspešnost, drugi 
izdatki zaposlenim, prispevki in davki, ki jih plača delodajalec. Pri izračunu mase sredstev za plače je upoštevana 
odsotnost iz dela (dopust, bolniški izostanki) in refundacije sredstev s strani ZZZS in ZPIZS. 

Cl O 

2244 - Kmetijski ataše - plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za plače se zagotavljajo na osnovi predpisov, ki urejajo delovno pravni položaj zaposlenih na 
predstavništvih RS v tujini. Cilj je zastopanje interesov Republike Slovenije na področju kmetijstva, pospeševanja 
gospodarskega sodelovanja, nuđenja strokovne pomoči, spodbujanje stikov in sodelovanje med kmetijskimi 
ministrstvi, promocija slovenskega kmetijstva. 

3344 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za materialne stroške so namenjena zagotovitvi delovnih pogojev (energija, voda, komunalne storitve, 
tekoče vzdrževanje, najemnine), nabavi pisarniškega in splošnega materiala, strokovnemu izobraževanju zaposlenih, 
sodelovanju s tujimi mednarodnimi institucijami in mednarodnimi organizacijami, EU ter s tem povezanimi izdatki 
za službena potovanja ter drugimi operativnimi stroški za zagotovitev nemotenega delovanja ministrstva. 

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

Za izhodišče je bil vzeta poraba sredstev v letu 2004 na zaposlenega, predvideno število zaposlenih in nove naloge, 
katerih realizacija bo imela za posledico porabo sredstev za materialne stroške. 

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

Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje ministrstva in uresničitev nalog, opredeljenih v programu dela in finančnega 
načrta ministrstva. 
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Indikatorji: 
- število izobraževanj in usposabljanj ter izpopolnjevanj zaposlenih; 

realna višina materialnih stroškov na zaposlenega; 
- odstopanja od realne višine stroškov na zaposlenega delavca. 

2245 - Kmetijski ataše - materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za materialne stroške so namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delo atašejev v tujini (najem 
prostorov, pisarniški material, stroški potovanj, izdatki za reprezentanco, dnevnice, poštne in računalniške storitve 
ter drugi materialni stroški). 

5548 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicijski odhodki zajemajo nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

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

Izrabljena in amortizirana delovna sredstva (GSM aparati, fotokopirni stroji, službeni avtomobili) bodo potrebna 
zamenjave z novimi. Pričakujemo vse več službenih potovanj v tujino, zato bo potrebno zaposlene opremiti z 
zmogljivejšimi GSM aparati. Glede na realizirane nabave v preteklih letih, smo v veliki meri dosegli dobro 
opremljenost in delovne pogoje zaposlenih, načrtujemo pa še nabavo zmogljivejših GSM aparatov in zamenjavo 
starih fotokopirnih strojev z novimi digitalnimi ter nakup opreme. - 

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

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev je prijetno delovno okolje, učinkovito izvajanje del in nalog, ter zadovoljstvo 
zaposlenih, kajti brez ustreznih pogojev za delo, ki se tudi s to proračunsko postavko izboljšujejo, ni realno g 
pričakovati dobrih delovnih rezultatov zaposlenih. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so vključena v izvajanje projektov NRP: 
2311 -04-0008 - Manjše investicije MKGP (PU 2311) - program 2004 
2311-04-0009 - Manjše investicije MKGP (PU 2311) - program 2005 

Projekt NRP vključuje investicije in investicijsko vzdrževanje po letnem programu. Vključuje obnovo voznega 
parka MKGP (PU 2311), zagotovitev osnovnih sredstev za delovanje ter izboljšave funkcionalnosti poslovnih 
prostorov. Cilj projekta je izpolnjevanje del in nalog ministrstva ob dobri organiziranosti, kakor tudi zmanjševanje 
materialnih stroškov, ki nastajajo ob uporabi zasebnih avtomobilov (kilometrina), učinkovito in kvalitetno delo ter 
zagotavljanje ustreznih pogojev na delovnem mestu, zagotavljanje dovolj velikih, prezračevanih in osvetljenih 
delovnih prostorov. 

D a. GO 

8746 - Denacionalizacija - reševanje pritožb in revizija pravnomočnih odločb 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi kadrovskih težav in bistveno povečanega števila pritožb proti odločbam upravnih enot, izdanih v postopku 
denacionalizacije, ima ministrstvo že več kot 7 let zunanje sodelavce (odvetnike), ki pripravljajo osnutke odločb v 
zvezi z reševanjem pritožb. Pričakujemo, da se bo število pritožb šele po letu 2006 nekoliko zmanjšalo. 

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

S planiranimi sredstvi bomo rešili ca. 250 pritožb. 

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

Rešitev pritožb. 
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1509 - Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdelavi ali sofinanciranju izdelave promocijskih gradiv, sofinanciranju medijskega 
pojavljanja ministrstva, pripravi in objavi raznih oglasnih sporočil v množičnih medijih, kritju materialnih stroškov 
za potrebe promocije delovnega področja ministrstva, sofinanciranju različnih projektov za promocijo slovenskega 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane, sofinanciranju okroglih miz, seminarjev ali konferenc na področjih promocije 
varnosti hrane in zaščite potrošnikov. 

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

(A)dolgoročni cilji, 
- izboljšati in zagotoviti nemoteno obveščanje javnosti o delovanju ministrstva in organov v sestavi, 
- seznanjati domačo in tujo javnost z delovanjem in delovnim področjem ministrstva, 
- pomoč slovenski živilsko predelovalni industriji v njeni promociji, 
- izvedbe predpisov po zahtevah EU. 

(B)izvedbeni cilji: 
- tiskanje brošur, zloženk, 
- obveščanje javnosti o dogodkih doma in v tujini, 

posredovanje informacij na pobudo ali zahtevo novinaijev ali širše javnosti, 
- organiziranje novinarskih konferenc, seminarjev, 
- plačila avtorskih seminarjev in pogodb o delu, ki zadevajo informiranje in obveščanje javnosti. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- izvedba tiskovnih konferenc, 
- organizacija in sodelovanje na okroglih mizah, ♦ 
- redno informiranje in obveščanje javnosti, 
- nuđenje informacij državljanom RS in tujih držav, 
- izdelava kataloga o dostopu do informacij javnega značaja, 
- prepoznavnost Slovenije v državah članicah EU, 
- informacijska pomoč pri navezovanju stikov z ustanovami EU, 
- informacijska pomoč pri navezovanju stikov z ustanovami EU. 

8745 - Komasacija - reševanje pritožb 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Reševanje pritožb v postopkih komasacije je mogoče rešiti z izvedenci agronomske in geodetske stroke, ki preverijo 
pritožbene navedbe na terenu. Celotna sredstva so namenjena tem izvedencem. Nedokončane komasacije vplivajo 
na postopke denacionalizacije, saj zaradi nerešenih komasacij ni mogoče izvajati denacionalizacije. S planiranimi 
sredstvi bomo rešili cca 50 pritožb. 

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

Potrebe po rešitvi pritožb. 

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

Število rešenih pritožb. 

2067 - Vodenje registra kmetijskih gospodarstev in evidence subjektov 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena vzdrževanju podatkov v registru kmetijskih gospodarstev (RKG), izdaji odločb* 
zavezancem vpisanih v RKG ter vzdrževanju subjektov v evidenci subjektov (ESUB). Sredstva bodo namenjena 
tudi nadgradnji informacijskega sistema in povezovanju RKG in ESUB z zbirkami podatkov iz delovnega področja 
MKGP. 

RKG je največja zbirka podatkov MKGP, ki se povezuje z vsemi zbirkami podatkov, ki se navezujejo na kmetijsko 
gospodarstvo. V ESUB se morajo v skladu z ZKme na enoten način vpisati vse pravne in fizične osebe, ki se 
vpisujejo v katerokoli obvezno zbirko podatkov iz delovnega področja MKGP. 

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

Sredstva so namenjena za pisarniški material in storitve, za poštnino in kurirske storitve ter za računalniške storitve. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Indikatorji uresničevanja programa se bodo odražali v možnosti kontrole prijavljenih podatkov pri izvajanju 
različnih ukrepov iz kmetijske politike, minimalizirala se bo možnost zlorab pri prijavljanju podatkov in v veliki 
povezljivosti zbirk podatkov, ki se navezujejo na RKG in ESUB. 

2426 - Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu je trajna aktivnost, s katero se zagotavlja zanesljivo in varno 
delovanje informacijskega sistema v skladu s potrebami ministrstva in zahtevami, opredeljenimi v zakonih in 
pravnem redu EU. 

Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
- Podpora postopkov, kijih vodi ožje ministrstvo s sredstvi informacijske tehnologije; 
- stabilnost in zanesljivost delovanja informacijskega sistema; 
- varnost in pravilnost podatkov; 
- dostopnost podatkov pooblaščenim. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Dokončanje in dopolnjevanje modulov za podporo vodenja že vpeljanih registrov in evidenc ter dograjevanje 

modulov za nove potrebe, ki izhajajo in zakonov; 
- nakup potrebne strojne opreme za opremljanje novih delovnih mest in nadomeščanje tiste, ki je zastarela; 
- vzdrževanje in nadgradnje sistemske strojne, programske in komunikacijske opreme; 
- nakup sistemske opreme z namenom, da povečamo zanesljivost delovanja in varnost podatkov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Zaradi intenzivnejše rabe informacijske in komunikacijske opreme se mora sproti dograjevati omrežje, sistemsko 
opremo in nadomeščati zastarelo opremo, da ne postane ovira pri normalnem strokovnem delu. Zato je potrebno 
dodatno investirati v zanesljivo delovanje in varnost podatkov. Zanesljivost se podpira tudi z rednim vzdrževanjem 
strojne in licenčne programske opreme. Podpori postopkom, ki jih vodi ministrstvo, zlasti na področjih voUenja ^ 
registrov evidenc in katastrov, je namenjen pretežni del namenske programske opreme. Njen velik obseg je rezultat ' ™ 
velikih preteklih investicij. Z dograjevanjem in prilagajanjem novim zahtevam. stroke in novim tehnološkim a. 
možnostim se ohranja in povečuje njeno uporabno vrednost. Na področju zajema grafičnih podatkov v sistemu 
GERK je v začetnem obdobju potrebna tudi kadrovska okrepitev. 

V okviru te postavke sta odprta dva projekta NRP: 2311-04-0010 Informacijski sistem MKGP (PU 2311)- program 
2004 za izdatke po programu za leto 2004 in 2311-04-0011 Informacijski sistem MKGP (PU 2311) - program 2005 
za izdatke po programu za leto 2005. 

Projekta sta namenjena vzpostavitvi in povezavi baz podatkov v kmetijstvu, kar predstavlja trajno aktivnost, s katero 
se na MKGP zagotavlja zanesljivo, in varno delovanje informacijskega sistema v skladu s potrebami ministrstva in 
zahtevami, opredeljenimi v zakonih in programu za prevzem pravnega reda EU. 

11012302 - Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU 

Opis podprograma 

Izvajanje Skupne kmetijske politike (SKP); izvajanje in sofinanciranje projektov v okviru nacionalnih programov 
Phare, Prehodni vir, INTERREG in Strukturnih skladov; harmonizacija zakonodaje in predpisov; posodobitev 
evidence nepremičnin, spremljanje stanja kmetijstva in podpora v vodenju kmetijske politike; izvajanje aktivnosti v 
okviru NATO. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Pristopna pogodba RS k EU, 
- Pogodba o članstvu RS v NATO, 
- Finančni memorandumi med RS in evropsko Komisijo o pomoči novim članicam za okrepitev njihove upravne 

usposobljenosti za izvajanje zakonodaje Skupnosti, 
- Zakon o zemljiški knjigi, 
- Sklep vlade 017-139/2005/1 o vzpostavitvi sistema grafičnih enot kmetijskih gospodarstev (GERK). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
• uresničevanja programov s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva, 
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- zagotavljanja aktivne udeležbe pri izvajanju in sofinanciranju nacionalnih programov pomoči PHARE, Prehodni 
Vir in lnterreg, 

- spremljanje stanja kmetijstva in izdelava analiz za podporo izvajanju skupne kmetijske politike, 
- spremljanje knjigovodstva na kmetijah (FADN), 
- spremljanje in napoved pridelka sadja (PROGNOSFRUIT), 
- izdelava primerjalnih analiz tuje zakonodaje, izdelava strokovnih podlag za slovensko zakonodajo, prevajanje 

EU - zakonodaje in zakonodaje držav članic EU v slovenščino ter slovenske zakonodaje v tuje jezike (EU), 
- uresničevanje programa posodobitve evidence nepremičnin, vzpostavitev sistema grafičnih enot rabe kmetijskih 

zemljišč (GERK), 
- izvajanje aktivnosti v okviru programa sodelovanje Slovenije v NATO. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Analize stanja kmetijstva in predlogi za izvajanje SKP, 
- izvajanje harmonizacije zakonodaje, 
- koriščenje finančne pomoči v okviru programov PHARE, Prehodni vir, lnterreg, sofinanciranje teh projektov in 

plačilo ddv, 
- uresničitev programa aktivnosti v okviru NATO, 
- število evidentiranih nepremičnin in grafičnih enot rabe. 

5546 - Harmonizacija predpisov, izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelava primerjalnih analiz tuje zakonodaje, izdelava strokovnih podlag za pripravo slovenske zakonodaje in 
strokovna pomoč pri pripravi predpisov, prevajanje zakonodaje držav članic .EU v slovenščino in slovenske 
zakonodaje v tuje jezike (EU). 

Usklajevanje zakonodaje RS z zakonodajo EU je izvedbeni cilji v proračunskem letu. 

Priprava zakonodaje in regulative v skladu s sprejetimi obveznostmi v povezavi z EU. — 
c 

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

Usklajevanje zakonodaje Republike Slovenije z zakonodajo EU in izpeljava zakonodaje RS v skladu z zakonodajo S 
EU. Priprava zakonodaje in regulative v skladu s sprejetimi obveznostmi v povezavi z EU. 2 

C/5 
Izvedba z letnim planom predvidenih aktivnosti za pripravo in sprejem zakonodaje v povezavi z EU v skladu s 
sprejetimi obveznostmi in izdelanimi primerjalnimi analizami. 

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

Merila 
- število izvršenih primerjalnih analiz, 
- število pripravljenih in sprejetih pravilnikov in drugih pravnih aktov s področja kmetijstva, gozdarstva, ribištva, 

veterine in prehrane, 
- število prevedenih slovenskih pravnih aktov v tuje jezike (EU). 

6635 - Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v Republiki Sloveniji 

Obrazlolitev dejavnosti k okviru proračunske postavke 

Zajem rabe kmetijskih zemljišč teče v okviru Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin (PEN), za katerega je 
R Slovenija ratificirala sporazum o posojilu Mednarodne banke za obnovo in razvoj v državnem zboru. Projekt se 
financira 54 % iz posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj in 46 % direktno iz proračuna. Projekt PEN se 
zaključi 30. junija 2005, vendar se bo v okviru obstoječe postavke delo nadaljevalo z vzdrževanjem Katastra 
dejanske rabe kmetijskih zemljišč in vzpostavitvijo sistema grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev (GERK). 

Pogoj, da država lahko črpa finančna sred:-iva zi (/'ačiia na kmetijsko površino iz Evropske Unije (EU), je 
vzpostavljen Integrirani Administrativni in Kontrolni Sistem (IAKS). V Sloveniji se od leta 2000 za prijavo in 
kontrolo plačil na površino uporabljajo numerični podatki iz katastra. V letu 2005 pa mora Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), v skladu z EU zakonodajo o izvajanju ukrepov skupne kmetijske 
politike, vzpostaviti evidenco Grafičnih Enot Rabe Kmetijskih gospodarstev (GERK). 

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

Na podlagi sklepa vlade št. 35300-1/2005/8: 
- se za potrebe kontrol za plačila na površino v letu 2006 in naprej, MKGP vzpostavi nov sistem - grafične enote 

rabe kmetijskih gospodarstev (GERK), ki bodo temeljile na dejanskem stanju v naravi. 

t 

poročevalec, št. 31/IV 972 18. maj 2005 



- V vzpostavitev se vključijo sledeče javne institucije in javne službe: Kmetijsko gozdarska zbornica, Sklad 
kmetijskih in gozdnih zemljišč RS. Zavod za gozdove Slovenije, Geodetska uprava RS in upravne enote. 

- Za pokritje potreb v najbolj kmetijskih območjih Slovenije, predvsem severovzhodne Slovenije, je potrebno za 
vzpostavitev grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev dodatno zagotoviti 30 vnosnih mest z najeto delovno 
silo, za katero je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 

- Za vzpostavitev se po sklepu vlade namenijo dodatna sredstva v višini 250 mio SIT, sredstva se razdelijo med 
sodelujoče institucije in službe. 

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

Cilj je vzpostavitev sistema GERK v okviru Registra kmetijskih gospodarstev, ki bo v letu 2006 in dalje omogočalo 
prijavo in kontrolo površin za plačila na površino. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se izvaja projekt: 2311-05-0001 Evidentiranje nepremičnin, grafične enote rabe - 2005. 

Sredstva za Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin in delno za podporo projektu vzpostavitve sistema 
grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev - GERK (za namene kontrol izplačil pomoči na površino v kmetijstvu) 
namenjena razvoju programske opreme za projekt GERK, izobraževanju strokovnih sodelavcev, sodelujočih 
institucij in javnih služb na vzpostavitvi sistema GERK, kritju materialnih stroškov v zvezi s projektom, najemu 
delovne sile za pokritje potreb na najbolj obremenjenih kmetijskih območjih. Projekt vključuje investicijske izdatke 
za leto 2005. 

1474 - Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

»Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji v letu 2005« 

To so analitično razvojne naloge v letu 2005, za katere so sredstva namenjena za tekoče ocenjevanje stroškov 
pridelovanja pomembnejših kmetijskih pridelkov z oceno stroškov pridelave na osnovi modelnih kalkulacij, 
spremljanje razvoja kmetijstva z pripravo delnega spomladanskega poročila, ki zajema oceno stanja v kmetijstvu v 
letu 2004 na osnovi prvih, še nepopolnih podatkov ter priprava celovitega letnega poročilo, priprava vsebinskega 
okvira kazalcev za analizo FADN, usklajevanje metodologij, zbiranje in priprava baz podatkov za potrebe agramo- 
ekonomskih in agrarno-političnih analiz, ekspertne storitve za potrebe MKGP. £ 

»Spremljanje in napoved pridelka sadja (Prognosfruit)« 

Oceno zgodnje napovedi pridelka sadja v Sloveniji je potrebno izvesti po enotni metodi evropskega programa 
Prognosfruit, ki je sestavni del celotnega sistema evidence in kontrole pridelovanja sadja v okviru Evropske Unije in 
sicer po metodi dr. Winterja. Gre za skupen projekt evropskih sadjarjev, ki so se zaradi težav pri prodaji in s tem 
povezanega padanja cen odločili za sodelovanje in medsebojno izmenjavo podatkov, da bi tako lažje planirali 
prodajne aktivnosti tekom prodajne sezone, pripravljali ustrezne programe obnov nasadov in predloge za nosilce 
kmetijske politike. Za izvedbo projekta zgodnje ocene pridelka je zadolžen Odbor za sadjarstvo pri 
COPA/COGECA. V okviru projekta Prognosfruit članice EU opravijo prvo oceno pridelka. 

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

Izdelava strokovnih podlag za vodenje kmetijske politike, kalkulacije stroškov pridelave, analize na področju 
spremljanja stanja v kmetijstvu in napoved pridelka. 

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

Priprava celotne analize stanja v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu, ki vključuje prvo oceno stanja v kmetijstvu, 
delno poročilo in letno poročilo o stanju v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu v letu 2004 ter poročilo o opravljenem 
delu, priprava vsebinskega okvira kazalcev za analizo FADN (mrežo računovodskih podatkov s kmetij) ter ocena 
letnega pridelka sadja v Sloveniji. 

2424 - PHARE - prehodni vir - lastna udeležba 
* 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sprejetih letnih PHARE programov in podpisanih Finančnih memorandumov med EU in Republiko 
Slovenijo, mora MKGP zagotoviti sofinanciranje (do 50 %) investicij oziroma pokriti stroške potovanj slovenskih 
strokovnjakov v tujino, udeležbo na seminarjih, prevodi strokovne literature, ki so vezani na izvajanje posameznih 
programov okviru PHARE Nacionalni program. Sofinanciranje programov čezmejnega sodelovanja PHARE 

18. maj 2005 973 poročevalec, št. 31/IV 



INTERREG z Avstrijo, Italijo, Hrvaško in Madžarsko. Zaključek aktivnosti na Nacionalnem programu s poudarkom 
na usposabljanju kadrov in institucij. 

Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
- Usposobitev kadrov za rokovanje z opremo, 
- št. študijskih potovanj, 
- začetek postopkov za javna naročila, 
- usklajene in sklenjene pogodbe za dobavo opreme, 
- končni prevzem opreme po tehnični in pogodbeni specifikaciji, 
- usklajene in sklenjene pogodbe za tehnično pomoč, 
- usklajeni in sklenjeni meddržavni dogovori - Twinningi, 
- organiziranje delavnic, seminarjev v okviru posameznih projektov. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Usposobitev institucij za delovanje v okviru delovnih teles v EU, 
- izobraževanje in usposabljanje kadrov na vseh nivojih izvajanja SKP, doma in v tujini, 
- stroški strokovnih izobraževanj (prevodi dokumentov, simultana prevajanja na delavnicah, stroški najemnine 

tehnične opreme, stroški najema prostora), 
- tiskanje, prevajanje priročnikov in strokovnih tekstov, 
- plačilo ddv za nabavljeno opremo in storitve. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru PP se bodo izvajala sofinanciranja za projekte NRP: 
2311-04-9016 Proizvodnja goriv v alpskem prostoru: Projekt "ALPENENERGYWOOD Promote together Wood- 

Energy in the Alpine Space 2003-2006", podpisan med Gozdarskim inštitutom Slovenije, ki se je obvezal, da bo 
koordiniral delo in sodelovanje slovenskih ustanov in organizacij na tem projektu in nosilcem naloge ITEBE 
Francija. 

- Finančni Memorandum 2002; v izvajanju je še 6 projektov (vsi so Twinning Light projekti): 

2311-04-9002 Zdravstvena zakonodaja na področju stranskih proizvodov živalskega izvora, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi - zdravstvena zakonodaja na področju proizvodov živalskega izvora, ki niso namenjeni prehrani 
ljudi: usposobitev VURS-a zahtevam EU "Acquis-a", priprava priročnikov in zakonov za področje proizvodov 

2311-04-9003 Nadgradnja inšpekcijskega sistema za kontrolo kakovosti živil za kmetijske izdelke in živila - 
nadgradnja inšpekcijskega sistema za kontrolo kakovosti živil za kmetijske izdelke in živila v skladu z 
regulativami in zakoni EU, dokončno izoblikovanje procedur za spremljanje in nadzor v okviru potreb 
inšpekcijskega sistema, usposabljanje kadrov za rokovanje z sistemom. 

2311-04-9004 Dograjevanje registracijskega sistema - dograjevanje registracijskega sistema označb kmet. 
pridelkov/živil v skladu z regulativami EU, dokončno izoblikovanje procedur in postopkov za spremljanje, 
usposabljanje kadrov, vzpostavitev mehanizma za uveljavitev in izvajanje skupne kmetijske politike. 

2311-04-9017 Uvrščanje blaga na trg proizvodov za zaščito rastlin - projekt na področju usposabljanja 
strokovnjakov v postopku registracije, uporabe in nadzora fitofarmacevtskih sredstev. Vključuje izdatke za 
pripravo Priročnika za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev. 

2311-04-9008 Center za kmetijstvo in razvoj podeželja Jable - ustanovitev centra za kmetijstvo in razvoj podeželja 
CAR.D Jable, usposabljanje kadrov, organiziranje aktivnosti povezane z vodenjem, planiranjem, izvrševanjem, 
ocenjevanjem in kontrolo ter promocije, prenos znanja ter vzpostavitev mehanizmov za uresničevanje skupne 
kmetijske politike. 

2311-04-9010 Nadgradnja referenčnih laboratorijev za mleko in mlečne proizvode - projekt odprt za nadgradnjo 
referenčnih laboratorijev za mleko in mlečne proizvode. 

- Finančni memorandum 2002 /11 del; v izvajanju 2 projekta (Tvvinning Light projekta): 

2311-04-9011 Notranja ocena usposobljenosti ARSKTRP - Projekt odprt za notranjo oceno usposobljenosti 
ARSKTRP. 

2311-04-9012 Usposobitev ARSKTRP in Zavoda za ribištvo RS za izvajanje skupne ribiške politike - usposobitev 
ARSKTRP in Zavoda za ribištvo RS za izvajanje skupne ribiške politike (SRP): implementacija skupne ribiške 
politike, vzpostavitev skupne tržne organizacije za ribištvo, usposabljanje kadrov, dograjevanje in razvoj 
kapacitet v državni upravi, ustanovitev organizacije za pridelavo, implementacija plovnega registra v skladu z 
regulativami EU. 

- Finančni memorandum 2003; v izvajanju 1 projekt; 

2311-04-0090 Nadgradnja informacijskega sistema IAKS ter fitosanitarnega in veterinarskega informacijskega 
sistema - v okviru projekta bo opravljena nabava opreme ter izvedba Twinning Light projekta. 

<s 
živalskega izvora, ki niso namenjene prehrani ljudi. o. C/D 
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Prehodni vir 2004: v postopku so naslednji projekti: 

2311-05-3010 Krepitev sistema kakovostne hrane za zaščitene kmetijske proizvode in krmila oz. živila 

Splošni cilj projekta je izboljšanje slovenskega sistema kakovostne hrane, tako da se seznani pristojne z vsemi 
postopki za registracijo zaščitenih proizvodov in krmil oz. živil. 

2311-05-3012 Učinkovit fitosanitami kontrolni sistem - cilj projekta je izboljšanje postopkov in standardizacija dela 
Fitosanitame uprave RS, laboratorijev, fitosanitamih inšpekcij itd., pa tudi nabava opreme za laboratorije. 

2311-05-3013 Nadaljnja krepitev Aquis-a v fitosanitarnem sektorju - proizvodi za zaščito rastlin 

Krepitev fitosanitamega sektorja na področju proizvodov za zaščito rastlin glede na zahteve in priporočila direktive 
Evropske Komisije številka 91/414. 

2311-05-3014 Krepitev ARSKTRP na področju zunanje trgovinskih ukrepov - prilagoditev zunanjetrgovinskih 
postopkov zahtevam reforme skupne kmetijske politike s pomočjo praktičnih izkušenj ARSKTRP glede 
izvajanja zunanjetrgovinskih ukrepov v povezavi z garancijskimi in izvoznimi procedurami. • 2311-05-3015 
Nadzor in mreženje v gozdarstvu - projekt je namenjen povečanju administrativne kapacitete na področju 
gozdarstva. V okviru projekta bo narejena strategija slovenskega gozdarskega informacijskega sistema, študija 
vzpostavitve gozdarskega omrežja, investicijski načrt informacijske tehnologije za posamezne institucije, 
ocenjene bodo programske aplikacije itd. 

2311-05-3016 Pomoč kmetom in podpora institucijam pri prilagoditvi EU ukrepom za izboljšanje gospodaijenja na 
kmetijah - projekt je namenjen prilagoditvi upravljanja kmetij in sorodnih institucij evropskemu kvotnemu in 
premijskemu sistemu. 

7493 - FADN - EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za izvajanje programa računovodstvo na kmetijah na osnovi pogodbe štev. 2311-04-000160 
o vnosu, obdelavi in arhiviranju knjigovodskih podatkov s kmetij, ki je bila podpisana med MKGP in KGZ. 

c: 
Država Slovenija pridobiva ta sredstva iz EU proračuna na podlagi 5. člena Uredbe komisije (EGS) štev. 1915/83. E! 

Komisija EU plača standardni honorar državi članici za vsako ustrezno izpolnjeno poročilo kmetije, ki je poslano v 
predpisanem roku. Z> 

Za skladno vodenje kmetijske politike je EU sprejela uredbo o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih 
podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti. Slovenija je povzela 
metodologijo FADN (Farm Accountancy Data Network) leta 1994. 

Slovenija se bo vključila v evropsko mrežo podatkov za poslovno leto 2004 v okviru izvajanja Načrta za izbor 
poročevalskih kmetij. 

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

Izračuni za pridobivanje sredstev temeljijo na Načrtu za izbor poročevalskih kmetij, ki zajema 900 kmetij. 

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

Izvajalec vnosa in obdelave podatkov naj bi pravilno izpolnil letna poročila kmetijskih gospodarstev in jih 
pravočasno oddal MKGP. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se financirata projekta: 
- 2311-04-1012 Vodenje knjigovodskih podatkov kmetij - FADN; 2004 - projekt vključuje izdatke za vodenje 

kmetijskih podatkov kmetij za leto 2004. 
- 2311-05-3028 Vodenje knjigovodskih podatkov kmetij - FADN; 2005 - projekt vključuje izdatke za vodenje 

kmetijskih podatkov kmetij za leto 2005. 

8888 - PHARE CFCU - SNP 2003 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena nabavi IT opreme za nadgradnjo informacijskega sistema v IAKS ter fitosanitarnem in 
veterinarskem sektorju ter nabavi vab za izkoreninjenje stekline. 

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

Nabava vab, prevzemni listi, plačila po pogodbi za nabavo vab končana. 

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

Opravljena nabava opreme po tehničnih specifikacijah in v dobavljenih rokih. 

O brazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru PP je bila opravljena dodatna nabava vab za projekt izkoreninjenje stekline ter vzpostavljen vakcinacijski 
program za populacijo prostoživečih lisic. Pripravljene so bile tehnične specifikacije in tenderska dokumentacija ter 
izveden javni razpis za IT opremo, v 7 sklopih. Vsi sklopi razen 5. so bili uspešno izvedeni, za 5 sklop pa se bo 
ponovil razpis. 

Vključenost v projekte NRP: 

2311 -04-0090 Nadgradnja informacijskega sistema 

Nadgradnja informacijskega sistema za fito, veto in IACS (št. vloge - Project Fishe - SI0301.02). Projekt PHARE. 
Nadgradnja kapacitet in varnosti kmetijskih informacijskih sistemov z nabavo dodatne opreme ter programskih 
paketov za zaključek priprav za dejansko uporabo in krepitev upravljalnih mehanizmov skupne kmetijske politike. 

8929 - PHARE CFCU - SNP 2002 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančna pomoč EU Republiki Sloveniji za krepitev upravne sposobnosti institucij za izvajanje skupne kmetijske 
politike (SKP). 

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

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

Dolgor6čni cilji: Izvajanje SKP 

Srednjeročni cilji: Usposobitev institucij za delovanje v delovnih telesih EU in za izvajanje SKP 

Izvedbeni cilji v prorač. letu g 
- Nabava IT opreme za nadgradnjo informacijskega sistema IAKS ter veterinarskega in fitosanitamega £ 

informacijskega sistema, S 
- Usposabljanje kadrov MKGP in organov v sestavi pri izvajanju kontrole in poročanja. g 

t/3 
Indikatorji: 
- izvršitev razpisnih aktivnosti, priprava tenderske dokumentacije in tehničnih specifikacij za IT opremo, 
- objava razpisa v Uradnem listu RS in OG Evropske unije, 
- nabava opreme po tehničnih specifikacijah, sklenitev pogodb, 
- prevzem opreme na posameznih lokacijah, 
- uresničitev usposabljanja po programu tvvinninga, 
- št. ljudi usposobljenih za delo z novo IT opremo, 
- organizirano študijsko potovanje in delavnice. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se financira projekt: 2311-04-0090 Nadgradnja informacijskega sistema IAKS ter 
veterinarskega in fitosanitamega inf. sistema - nabava IT opreme. 

9001 - TF CFCU - Prehodni vir 2004 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva donacije so, skladno s 34. člen Akta o pristopu, namenjena za izvedbo projektov v okviru prehodnega vira 
2004 in sicer za okrepitev upravne sposobnosti institucij za izvajanje zakonodaje Skupnosti in za podporo izmenjavi 
najboljše prakse, s čimer se podaljša pomoč, ki so jo do pristopa prejemale iz programa Phare. 

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

Število človek/mesec za plačilo storitev in svetovanje strokovnjakov iz države partnerice v okviru tvvinningov; 
število potovanj, honorar in stroški bivanja stalnega svetovalca; honorar asistenta stalnega svetovalca; število strani 
in stroški prevajanja dokumentacije, priročnikov, število delavnic, srečanj; število pogodb za tolmačenje; 

.Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci za merilo doseganja zastavljenih ciljev 

V letu 2005 je predvidena izvedba 6 projektov: i 
- Krepitev sistema kakovostne hrane za zaščitene kmetijske proizvode in krmila 
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- Učinkovit fitosanitarni kontrolni sistem 
- Nadaljnja krepitev Acquis-a v fitosanitarnem sektorju - proizvodi za zaščito rastlin 
- Krepitev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na področju zunanjetrgovinskih ukrepov 
- Nadzor in mreženje v gozdarstvu 
- Pomoč kmetom in podpora institucijam pri prilagoditvi EU ukrepov za izboljšanje gospodaijenja na kmetijah 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so navedeni v posameznih projektnih predlogih 
(Project Fiche-ih), ki so bili potrjeni s strani evropske komisije in se glede na vsebino predloga nanašajo na: 
- okrepitev pristojnega organa za spremljanje in kontrolo akreditacije plačilne agencije v popolni skladnosti z 

ustreznimi zahtevami zakonodaje EU, 
- spodbujanje dejavnosti zunanje trgovine v okviru dejavnosti ARSKTRP 
- krepitev tržnih priložnosti za kakovostne prehrambene izdelke, 
- izboljšanje fitosanitarnega nadzora, da bi zagotovil učinkovit sistem obvladovanja kakovosti, krepitvi 

fitosanitamega sektorja na področju fitosanitamih sredstev, 
- krepitev nadzornega in informacijskega sistema na področju gozdarstva 
- pomoč in svetovanje kmetom in institucijam pri prilagajanju sistema mlečnih kvot in premij, 
- dvig ravni vame hrane in krme v zvezi s kemičnimi in biološkimi onesnaževalci, s čimer bi izboljšali zdravstveno 

varstvo ljudi. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Prehodni vir 2004 - v postopku so naslednji projekti: 
- 2311-05-3010 Krepitev sistema kakovostne hrane za zaščitene kmetijske proizvode in krmila oz. živila 
- 2311-05-3011 
- 2311-05-3012 Učinkovit fitosanitarni kontrolni sistem 
- 2311-05-3013 Nadaljnja krepitev Aquis-a v fitosanitarnem sektorju - proizvodi za zaščito rastlin 
- 2311-05-3014 Krepitev ARSKTRP na področju zunanje trgovinskih ukrepov 
- 2311-05-3015 Nadzor in mreženje v gozdarstvu 
- 2311-05-3016 Pomoč kmetom in podpora institucijam pri prilagoditvi EU ukrepom za izboljšanje gospodaijenja 

na kmetijah 

11012303 - Mednarodno sodelovanje in promocija kmetijstva 
ts 

Opis podprograma g 
<*> 

Uresničevanje programov vključevanja Slovenije v EU; izvajanje programov razvojne pomoči v tretjih državah, 
sofinanciranje dejavnosti SGRZ v Bruslju, članstvo slovenskih ustanov v mednarodnih organizacijah; krepitev 
sodelovanja v okviru razvojne pomoči JV Evropi in Srednjeevropske pobude (SEP), izvajanje humanitarne pomoči, 
promocija prodaje kmetijskih izdelkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pogodba o članstvu RS k EU, Strategije RS o razvojni pomoči, o sodelovanju v Paktu Stabilnosti, članstvo v SEP, 
Obveznosti RS v okviru Svetovnega programa hrane, članstvo RS v mednarodnih organizacijah, podpisani 
dvostranski sporazumi o sodelovanju ministrstev za kmetijstvo, Pogodba o sofinanciranju SGRZ. 

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

- aktivno delovanje RS v telesih EU, 
- uresničevanje dvostranskih sporazumov in memorandumov o sodelovanju s članicami EU in drugimi državami, 
- uveljavitev strateških interesov slovenskega kmetijstva v okviru pogajanj za liberalizacijo trgovine s kmetijskimi 

proizvodi v STO, 
- promocija slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov ter pospeševanje njihove prodaje v tujini, 
- usposabljanje delavcev MKGP in organov v sestavi doma in v tujini, 
- izvajanje programov humanitarne in razvojne pomoči, 
- sodelovanje v okviru SEP in Pakta stabilnosti, 
- sodelovanje z organizacijami Slovencev v zamejstvu. 

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

- aktivna udeležba in število zasedanj delovnih teles v EU, 
- izvajanje nalog iz dvostranskih sporazumov v posameznem letu, 
- priprava in število podpisanih novih sporazumov, 
- uresničevanje letnih programov razvojne pomoči, 
- aktivno sodelovanje in število dogodkov v okviru SEP in Pakta stabilnosti, 
- plačilo mednarodnih članarin in kotizacij, 
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- izvajanje promocijskih in dragih aktivnosti s področja pospeševanja prodaje kmetijskih in živilskih proizvodov 
doma in v tujini, 

- sodelovanje na pogajanjih v okviru STO, 
- število projektov pri katerih sodelujejo organizacije Slovencev iz zamejstva. 

2428 - Drugi mednarodni projekti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za pripravo novih programov razvojne pomoči za sodelovanje MKGP na razpisih za 
twinninge v JV Evropi ter za sofinanciranje sodelovanje s strokovnimi organizacijami Slovencev v zamejstvu 
(Italija, Avstrija, Madžarska). 

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

Novi razvojni programi, predlogi delovnih programov sodelovanja s Slovenci v zamejstvu na področju kmetijstva in 
čezmejnega sodelovanja. 

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

Število seminaijev, število ponudb in prijav na razpise CARDS, število twinningov, projektov kjer sodeluje 
Slovenija, realizacija aktivnosti iz dogovorjenih letnih programov sodelovanja s Slovenci v zamejstvu. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Slovenija ima izkušnje in znanje, ki je zelo cenjeno pri državah novih kandidatkah za vstop v EU. Poznavanje 
problematike, okolja in jezika daje Slovenskim ponudbam večjo težo in možnosti za vključevanje kot mlajši 
partnerji ali pa prevzem celotnih tvvinning pogodb. 

2558 - Humanitarna pomoč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se zagotavljajo sredstva za uresničevanje Svetovnega programa za hrano (WFP): 
<N 

Humanitarni projekt v okviru WFP/GAP - boj proti lakoti in revščini in sodelovanje v humanitarnih akcijah ob 3 
tragedijah povzročenih zaradi višje sile ali po človeku: nakup hrane, kmetijskih izdelkov ali semen, črede za §5 
reprodukcijo in oživitev kmetijstva. 

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

Dolgoročni cilji: 

Uresničitev humanitarne pomoči v okviru WFP - Globalni načrt ukrepov za boj proti lakoti in revščini. 

Srednjeročni cilji: 

Humanitarni programi v sodelovanju z WFP za razvoj in odpravo revščine ter lakote v Afganistanu, Etiopiji in JV 
Balkanu. 

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu: Ocena stanja v regiji in priprava najustreznejših rešitev ter predloga 
financiranja humanitarnih dejavnosti s strani WFP. 

Planirani indikatorji: 
Ocena stanja in priprava predlogov za projekte. 
Predlog možnih aktivnosti in načinov financiranja. 
Dogovor o financiranju med RS in WFP. 
Realizacija prve faze projektov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Predlogi projektov v pripravi. 

7504 - Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah 

Obruzložitev dejavnosti v okviru proračunsuc postavke 

Postavka je namenjena plačilu članarin mednarodnim organizacijam, katerih članica je RS, delovno področje pa 
spada pod pristojnosti MKGP. 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Slovenija aktivno sodeluje v mednarodnih organizacijah z delokroga ministrstva MKGP, članstvo v teh 
organizacijah je povezano s plačevanjem članarine. 

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

Število mednarodnih organizacij za katere je odobrena članarina. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena plačilu članarin mednarodnim organizacijam, katerih članica je RS, delovno področje pa 
spada pod pristojnosti MKGP. 

1327 - Letni ustanoviteljski prispevek za slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje - 
predstavništvo v Bruslju 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena sofinanciranju delovanja Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja (SGRZ) v 
Bruslju na podlagi sprejetega programa dela in finančnega načrta. 

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

Naloge in projekti potrjeni v okviru programa dela in finančnega načrta s strani UO in skupščine SGRZ. 

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

Obveščanje in strokovna pomoč Zadružni zvezi, KGZ in drugim partnerjem MKGP v izvajanju SKP. 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Gre za sofinanciranje osnovne dejavnosti predstavništva SGRZ v Bruslju. 
(N 
C 

1325 - Pakt stabilnosti S 
C*~> 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke ^ 
a. 

Postavka je namenjena financiranju projektov razvojne pomoči s poudarkom na J V Evropi - tehnična pomoč MKGP <*> 
Republiki Srbski, Federaciji BiH, R Srbiji, in Črni Gori, Makedoniji, Hrvaški in Albaniji. 

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

Število zaključenih projektov tehnične pomoči, predlogi za nadaljevanje programov, število delavnic in seminarjev, 
število udeležencev pri usposabljanju, zaključki in priporočila. 

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

Prenos dobre prakse in znanja na konkretnih primerih in za konkretne ciljne skupine (strojni krožki, kmetijski 
svetovalci, kmetje), organizacija srečanj na nivoju državne uprave (delavnice s fitosanitamega, veterinarskega 
področja, priprava zakonov in harmonizacija zakonodaje. Realizacija aktivnosti po posameznih fazah letnega 
programa. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Slovenija je z vstopom v EU postala tudi dobila tudi obvezo, da aktivno sodeluje in prispeva sredstva za razvojno 
pomoč. Zaenkrat je težišče sodelovanja na kmetijskem področju v okviru tehnične pomoči v državah JV Evrope - 
Balkana. V sodelovanju z EU in mednarodnimi organizacijami pa bo postopoma širila svoje sodelovanje na države v 
razvoju. 

1473 - Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke • 

Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora: 
- podpora različnih oblik promocije kmetijstva in živilstva na sejmih in drugih prireditvah in organiziranih 

promocijskih dogodkih doma in v tujini, 
- ukrepi pospeševanja prodaje in porabe (sofinanciranje akcij tržnega komuniciranja), 
- podpora različnih oblik tržnih aktivnosti živilsko predelovalne industrije, 
- povečanje prepoznavnosti Slovenije v EU in drugih državah sveta s predstavitvami slovenske hrane in vina ter 

obiski tujih novinarjev in drugih strokovnjakov v Sloveniji, 
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- izdelava promocijskega materiala, nabava promocijskih in protokolarnih daril, prevodi v tuje jezike, plačilo 
študentov ter plačilo potnih stroškov za namene izvrševanja programa promocije. 

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

Pridobivanje novih tržnih deležev slovenskih podjetij s področja živilsko predelovalne industrije, povečanje 
prepoznavnosti Slovenije, njenih proizvodov, kulinarike, uresničevaje ciljev kmetijske politike in programa 
promocije, povezanost in skupinski nastopi subjektov s področja slovenske ŽPI pri promocijskih akcijah v tujini 

Indikatorji za merjenje uresničevanja letnega izvedbenega cilja so predvsem podatki o prodaji izdelkov v tujini, 
status in letna realizacija tistih institucij in podjetij, ki sodelujejo pri promocijskih akcijah, zastopanost domačih 
živilsko predelovalnih podjetij in njihovih proizvodov na tujih trgih, odzivi ciljnih skupin za promocijske akcije v 
tujini, npr. zanimanje specializiranih novinarjev, podjetij, agencij za slovenske prehrambene proizvode in 
podeželjsko - kulinarične produkte. 

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

Nastopi na določenih prehranskih sejmih v tujini in doma, degustacije in predstavitve slovenskih kulinaričnih 
posebnosti in prehranskih proizvodov. Cilji se bodo uresničevali po ministrskem letnemu programu Službe za 
odnose z javnostmi in promocijo. Merilo za doseganje ciljev bo temeljilo na zanimanju in odzivu ciljnih javnosti na 
organizirane promocijske dejavnosti v tujini, povečanje prodaje slovenskih kmetijsko živilskih proizvodov in ostalih 
turistično-kulinaričnih produktov v tujini. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se financira projekt NRP: 

2311-04-0070 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - 2005 - pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov na 
podlagi javnega razpisa za leto 2005. 

Sofinanciranje programov promocije v RS 

V skladu z Uredbo o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 
2006 bo pripravljen javni razpis do višine 50 mio SIT. Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje aktivnosti c 
informiranja in promocije kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji na področju mleka in mlečnih t 
izdelkov ter mesa in mesnih izdelkov. m t CN 

Udeležitev MKGP na sejmih: Grune Woche, v Berlinu, Salon de Agriculture v Parizu, Royal Agricultural 2 
Shovv v Veliki Britaniji, Kmetijsko živilski sejem v Gornji Radgoni. 1/1 

2561 - Sodelovanje z EU in mednarodnimi integracijami 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivno sooblikovanje Skupne kmetijske politike v vseh njenih elementih; aktivno sodelovanje pri sprejemu Nove 
finančne perspektive; delovanje na področju državnih pomoči v kmetijstvu; pospeševanje dvostranskega 
sodelovanja z državami članicami Evropske unije ter državami kandidatkami za članstvo; soudeležba pri pogajanjih 
o nadaljnji liberalizaciji trgovine s kmetijskimi in agroživilskimi proizvodi in izpolnjevanje obveznosti do Svetovne 
trgovinske organizacije (STO). 

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

- Aktivno sodelovanje in uveljavljanje naših interesov pri oblikovanju skupne kmetijske politike, 
- Zavzemanje za ustrezen delež finančnih sredstev za Skupno kmetijsko politiko in Skupno ribiško politiko v 

okviru Nove finančne perspektive; 
- Pospeševanje dvostranskega sodelovanja z državami članicami Evropske unije in državami kandidatkami za 

članstvo, 
- Sodelovanje in zaščita naših interesov v okviru novega kroga pogajanj za liberalizacijo trgovine s kmetijskimi 

proizvodi v okviru STO. 

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

Letni cilji: 
- Udeležba na zasedanjih vseh delovnih teles v okviru institucij EU, z namenom uveljavljanja naših strateških 

interesov; 
- Izvedba sestankov, delavnic, seminarjev in okroglih miz doma in v tujini glede pravic in obveznosti, ki izhajajo 

iz polnopravnega članstva RS v EU; v 
- Obveščanje gospodarskih subjektov in socialnih partnerjev o stališčih Slovenije v postopku sprejemanja 

zakonodajnih predlogov in drugih aktov EU ter o stanju na pogajanju liberalizacije trgovine s kmetijskimi 
proizvodi v okviru STO; 
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- Priprava bilateralnih sestankov s posameznimi državami; 
- Strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih; 
- Zagotovitev ustreznih prevodov, strokovne literature in sodelovanja zunanjih strokovnih sodelavcev. 

Indikatorji: 
- Število zasedanj Sveta za kmetijstvo in ribištvo (Svet kmetijskih ministrov, ki predstavlja prvo raven odločanja v 

Svetu EU), ki potekajo mesečno; 
- Število zasedanj Posebnega odbora za kmetijstvo - SCA (druga raven odločanja v Svetu EU), ki potekajo 

tedensko; 
- Število zasedanj delovnih skupin Sveta EU (tretja raven odločanja v Svetu EU); 
- Število zasedanj odborov in delovnih skupin Evropske komisije (t.i. komitologija); 
- Število usklajevalnih sestankov s socialnimi partnerji ter brifingov za kmetijske atašeje s predstavništev držav 

članic EU v Sloveniji; 
- Število sestankov znotraj MKGP (medsektorskih sestankov) na temo priprav na delovanje v okviru EU; 
- Število sestankov predstavnikov MKGP in zunanjih ekspe:rtov; 
- Število tehničnih sestankov z eksperti Evropske komisije v Bruslju; 
- Število drugih sestankov, vezanih na delovanje v okviru EU, 
- Podatki o izvedbi obiskov ekspertov Evropske komisije; 
- Podatki o izvedbi bilateralnih aktivnosti; 
- Število sestankov odbora za kmetijstvo v okviru Svetovne: trgovinske organizacije; 
- Število organiziranih izobraževanj in usposabljanj; 
- Podatki o zagotovitvi prevodov različne dokumentacije, strokovne literature itd. 

cn 

7150 - Programi informiranja in promocije - EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se nanaša na priliv sredstev iz EU, ki jih je možno pridobiti iz EU skladov za sofinanciranje 
informiranja in promocije v zvezi s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. EU predpisi omogočajo pridobitev sredstev 
iz EAGGF sklada za sofinanciranje akcij informiranja in promocije, ki se izvajajo na ozemlju EU ter na območjih c 
tretjih držav. £= 

O 
Del sredstev za sofinanciranje navedenih aktivnosti prispeva EU, razliko pa zagotovijo organizacije, ki bodo 04 

predlagale.programe in če je tako določeno, tudi države članice. Delež sofinanciranja s strani EU naj ne bi bil manjši S 
od 50 %. 

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

Za pridobitev direktnih podpor za informativne in promocijske akcije na ozemlju EU ter za promocijske ukrepe v 
tretjih državah bo evropska komisija, na podlagi predloga držav članic, odobravala programe in izvajalce. 
Omogočeno je tudi, da država članica v primeru, da zainteresirane organizacije ne predložijo dovolj programov za 
razpisane akcije, sama določi predlog in razpis za izbiro izvajalca programa, ki ga namerava sofinancirati. 

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

Za doseganje ciljev bo merilo dobro pripravljeni prog.rami, ki jih bo odobrila tudi EU. Pred programi, ki so v 
interesu ene države članice ali se nanašajo na en sam proizvod, bodo imeli prednost programi, ki poudarjajo interese 
EU, še posebej vpogledu kakovosti, hranilne vrednosti, varnosti in reprezentativnosti proizvodov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 bo pripravljen javni razpis za predložitev programov informiranja in promocije za kmetijske proizvode, 
kjer bodo programi predvidoma sofinancirani v letu 2006. 

Projekt v okviru te postavke; 

2311-05-3023 Programi informiranja in promocije, 2005 

Programi informiranja in promocije, na podlagi javneg a razpisa izvedenega v letu 2005. 

9864 - Programi informiranja in promocije - SLO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se navezuje na sredstva, ki jih je možno pridobiti iz EU skladov za sofinanciranje 
informiranja in promocije v zvezi s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Namenjena je sofinanciranju programov, 
kot del iz naslova nacionalnega prispevka. 
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Sredstva, ki jih prispevajo države članice in/ali sektorske organizacije lahko izvirajo tudi iz parafiskalnih 
prispevkov. 

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

Za pridobitev direktnih podpor za informativne in promocijske akcije na ozemlju EU ter za promocijske ukrepe v 
tretjih državah bo evropska komisija, na podlagi predloga držav članic, odobravala programe in izvajalce. 
Omogočeno je tudi, da država članica v primeru, da zainteresirane organizacije ne predložijo dovolj programov za 
razpisane akcije, sama določi predlog in razpis za izbiro izvajalca programa, ki ga namerava sofinancirati. 

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

Za doseganje ciljev bo merilo dobro pripravljeni programi, ki jih bo odobrila tudi EU. Pred programi, ki so v 
interesu ene države članice ali se nanašajo na en sam proizvod, bodo imeli prednost programi, ki poudarjajo interese 
EU, še posebej v pogledu kakovosti, hranilne vrednosti, varnosti in reprezentativnosti proizvodov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V leni 2005 bo pripravljen javni razpis za predložitev programov informiranja in promocije za kmetijske proizvode, 
kjer bodo programi predvidoma sofinancirani v letu 2006. 

Projekt v okviru te postavke: 

2311-05-3023 Programi informiranja in promocije, 2005 

Programi informiranja in promocije, na podlagi javnega razpisa izvedenega v letu 2005. 

<N 

11022301 - Ukrepi za stabilizacijo trga (tržno-cemovna politika) 

Opis podprograma 

Ukrepi v okviru tega podprograma so namenjeni uravnavanju ponudbe in povpraševanja ključnih kmetijskih 
pridelkov in živil ob hkratnem uveljavljanju mehanizmov tržnih ureditev, ki so v veljavi v EU. Projekt obsega 
različne ukrepe po posameznih trgih, bistveni ukrepi pa so izvozne podpore, financiranje intervencijskih nakupov za e 
mlečne izdelke, žita, sladkor, govedine, prašičjega mesa, ter podpore skladiščenju za pšenico in rž, mleko in mlečne t 
izdelke, govedine, mesa jagnjet, prašičjega mesa, prestrukturiranje in vina ter nekatere druge po obsegu manj 
pomembne ukrepe (podpore uporabi koncetritranega mošta, podpore organizacijam proizvajalcev, podpore raznim p 
načinom umika s trga: destilaciji vina, umik sadja in zelenjave. Notranja struktura in čas trajanja ukrepov za 
posamezne namene je odvisna, predvsem od cenovnih gibanj na domačem in tujem trgu in nujnosti ukrepanja z 
določenimi ukrepi, ki lahko v danih razmerah učinkovito vs-.postavijo ustrezno ravnovesje na trgu. Ti ukrepi so pogoj 
in podlaga za uveljavljanje in delovanje tržnih ureditev. Z. zgoraj opisano prilagodljivostjo na tržne razmere se ti 
ukrepi izvajajo stalno. 

Neposredna plačila so namenjena pridelovalcem določenih poljščin in hmelja in rejcem živine kot nadomestilo za 
izpad dela dohodka zaradi nižjih cen le-teh na trgu, ki s.o posledica liberalizacije kmetijskih trgov. Ukrep je 
proizvodno nevtralen, kar je v skladu s sprejetim konceptom, sonaravnega razvoja kmetijstva. Ukrep je predpogoj za 
pospešitev uveljavljanje tržnih zakonitosti in mehanizmov za učinkovitejše prestrukturiranje in povečevanje 
konkurenčnosti kmetijske pridelave in predelave ob hkratnem zagotavljanju primerne dohodkovne ravni 
nadpovprečnim pridelovalcem. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o kmetijstvu. 
- Veljavna EU zakonodaja. 
- Uredba o mlečni premiji in dodatnem plačilu za mleko. 
- Uredba o neposrednih plačilih za goveje in telečje meso. 
- Uredba o neposrednih podporah za ovce in koze. 
- Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo. 
- Uredba o ureditvi trga z oljčnim oljem. 
- Uredba o ureditvi trga s hmeljem. 
- Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin. 
- Uredba o neposrednih plačilih za pridelovalce določenih poljščin. , 
- Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinoim. 
- uredba o ureditvi trga za sladkor. 
- Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin. 

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

Izenačenje slovenskih kmetijskih pridelovalcev s kmetijskimi p ridelovalci v EU15. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V tem letu so določeni naslednji temeljni izvedbeni cilji: 
- vzpostavitev primerljive cenovne ravni cen ravni cen EU pri ključnih kmetijskih pridelkih in živilih (pomeni 

globalno znižanje cen), 
- odprava notranjih dohodkovnih disparitet med posameznimi kmetijskimi proizvodi, 
- ustvarjanje z EU primerljivih pogojev gospodaijenja, 
- smiselna uvedba vseh ukrepov neposrednih plačil, kot jih pozna EU in uveljavitev njihove vrednosti do nivoja 

90 % vrednosti v EU. 
- vzpostavitev stabilnih tržnih razmer za ključne kmetijske pridelke in živila, 
- vzpostavitev tržnih ureditev za vse ključne kmetijske proizvode in živila, 
- zaustavitev padanja dohodkov v kmetijstvu, vzpostavljanje ustreznejših cenovnih in dohodkovnih paritet med 

ključnimi kmetijskimi proizvodi in živili. 

2074 - Obnova vinogradov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpora se dodeli na podlagi javnega razpisa za dodelitev podpore za izvedeno obnovo vinogradov v letu 2004 in 
sicer za postavitev vinogradov, če so bile nanje posajene trsne cepljenke jeseni 2003 ali spomladi 2004, za 
podsajevanje vinogradov mlajših od 10 let in za posaditev matičnjaka stopnje selekcije BAZA. 

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

Podpora se dodeli le za že izvedena dela, na podlagi ustreznega točkovanja težavnosti obnove, ki ga pripravi 
kmetijska svetovalna služba ter na podlagi dokazila o dokončanju obnove (račun za nakup trsnih cepljenk). 

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

Izboljšanje vinogradniške strukture, tehnoloških zasnov v vinogradih, uvajanje tržno bolj zanimivih sort grozdja ter 
s tem omogočanje boljše prilagodljivosti trgu. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 
<N 
C 

NRP 2311-04-0019: Program obnove trajnih nasadov za leto 2004. V okviru projekta se financirajo izdatki za 
namen obnove vinogradov, izvedene v letu 2004, na p 
vinom (Uradni list RS, št. 22/04, 27/04, 121/04) in 
vinogradov v letu 2004 (Uradni list RS, št. 39-42/04). 

namen obnove vinogradov, izvedene v letu 2004, na podlagi Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in D 
vinom (Uradni list RS, št. 22/04, 27/04, 121/04) in Javnega razpisa za dodelitev podpore za izvedeno obnovo w 

2094 - Podpora čebelarstvu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema podpore čebelarjem v obliki sredstev, namenjenih evidentiranju lastnosti, osnovni 
odbiri in menjavi čebeljih matic kranjske čebele, kije avtohtona pasma in zaščitena na področju RS. Ukrep se bo 
izvajal na podlagi Uredbe o evidentiranju lastnosti, osnovni odbiri in menjavi matic kranjske čebele in je namenjen 
ohranjanju avtohtone pasme čebele v RS. Zaradi velike nevarnosti križanja avtohtone kranjske čebele z drugimi 
pasmami v slovenskem prostoru in za zaščito kranjske čebele, je nujno potrebno uvajati take ukrepe, ki bodo 
učinkovito pripomogli k doseganju ciljev oziroma ohranitvi genetske čistosti naše čebele. S kontrolirano vzrejo 
čebeljih matic čiste kranjske čebele v odobrenih vzrejališčih ter dobro osnovno odbiro ter menjavo matic v vseh 
slovenskih čebelarstvih, RS aktivno podpira izboljšanje genetske čistosti naše avtohtone pasme. 

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

Čebelarji bodo beležili določene lastnosti svojih čebel, izvajali osnovno odbiro in opravljali zamenjavo matic v 
slabih diužinah oz. v tistih družinah, ki ne ustrezajo predpisanim zootehniškim standardom za kranjsko čebelo. Do 
podpore bo upravičen listi čebelar, ki v skladu z navodili v uredbi pravilno izpolni panjske liste ter jih v roku 
posreduje svojemu čebelarskemu društvu ter za katerega Čebelarska zveza Slovenije kot priznana rejska 
organizacija za kranjsko čebelo (PRO) izda potrdilo, da je ukrep uspešno izvedel in da v njegovem čebeljnjaku 
stanje ustrezapredpisanim zootehniškim standardom. 

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

Upravičenci do sredstev po uredbi bodo čebelarji, ki izvajajo predpisano evidentiranje lastnosti, osnovno odbiro in 
menjavo matic v višini 1.500 SIT/evidentirano čebeljo družino. Na podlagi rezultatov (čistosti genetskega materiala 
na terenu na podlagi nadzora čebelarskih preglednikov), se bo ocenil napredek v ohranitvi avtohtonega genetskega 
materiala. 
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se bo izvajal tudi projekt 2311-04-1011 Podpore čebelarstvu za uredbo 2004. Sredstva bodo 
namenjena za ukrepe podpor čebelarstva na podlagi uredbe 2004. 

V okviru projekta se bo financiral tudi projekt NRP 2311-05-3030 - Čebelje matice - 2005. 

5536 - Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za neposredna plačila za žita, oljnice, stročnice, površine v prahi, ki znašajo 
298,82 evrov/ha, pomoč za energetske rastline znaša 27 evrov/ha, pomoč za stročnice znaša 33,34 evrov/ha, 
neposredna plačila za oljne buče 57.500 SIT/ha, neposredna plačila za hmelj, za površine v premeni in za krčitev 
površin pod hmeljem 432,00 evrov/ha, posebno premijo za bike - 188,02 evrov/žival in vole 135,00 evrov/žival, 
premijo za krave dojilje - 180 evrov, klavno premijo za govedo - 80 evrov, klavno premijo za teleta - 50 evrov, ter 
ekstenzifikacijsko premijo - 90 evrov, mlečno premijo, dodatno plačilo za mleko - 14,67 evrov/1 mleka, premije za 
ovce in koze in podpore za pridelavo semena. Ukrepi neposrednih plačil so razpisani v višini 24.322.925.835 SIT, 
kar je 90 % plačil, ki veljajo za pridelovalce poljščin v EU 15. Iz te postavke se zagotovijo sredstva za nacionalna 
doplačila, ki znašajo 55,56 % plačil od razpisane vrednosti. Sredstva v višini 30.000.000 SIT so namenjena za 
žlahtnjenje hmelja. 

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

Izhodišča za izračun porabe so referenčne količine - površine poljščin in kvote - glave živali, ki so vključene v 
neposredna plačila. 

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

V celoti izplačane obveznosti iz leta 2004 do konca junija 2004 in plačilo obveznosti iz leta 2005 v višini 
razpoložljivih sredstev. 

6636 - Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za financiranje najema nezasedenih skladiščnih kapacitet za intervencijsko 
odkupljena žita, za goveje meso ter mleko v prahu in maslo. 

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

Za plačilo nezasedenih skladiščnih kapacitet bo potrebno zagotoviti sredstva v višini 47.500.000 SIT. 

On 
Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Postavka je vključena v projekte NRP: 
• 2311 -04-1301 Neposredna plačila za obveznosti za leto 2004 ^ (N 

P 
2311-05-3007 Neposredna plačila za obveznosti za leto 2005. °- V) 

2095 - ECO 0 - RP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se zagotovijo iz sredstev Programa razvoja podeželja (PRP). Ta sredstva so enakomerno 
porazdeljena pri vseh ukrepih in sicer za žita, oljnice, stročnice, površine v prahi, pomoč za energetske rastline, 
pomoč za stročnice, neposredna plačila za oljne buče, neposredna plačila za hmelj, za površine v premeni in za 
krčitev površin pod hmeljem, posebno premijo za bike in vole, premijo za krave dojilje, klavno premijo za govedo, 
klavno premijo za teleta ter ekstenzifikacijsko premijo, mlečno premijo, dodatno plačilo za mleko, premije za ovce 
in koze in podpore za pridelavo semena. 

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

Izhodišča za izračun porabe so referenčne količine - površine poljščin in kvote - glave živali, ki so vključene v 
neposredna plačila. 

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

V celoti izplačane obveznosti iz leta 2004 do konca junija 2005 in plačilo obveznosti iz leta 2005 v višini 
razpoložljivih sredstev. 
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se izvajata projekta: 

• NRP 2311 -04-1301 Neposredna plačila za obveznosti iz leta 2004 

Projekt zajema izplačila za neposredna plačila za leto 2004. V EU se večina teh ukrepov financira sicer s strani 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, toda ta sklad za nove države članice za leto 2004 
vrne le 25 % siceršnje ravni neposrednih plačil. Del ukrepov lahko skladno s predpisi financira država članica sama. 

• NRP 2311-05-3007 Neposredna plačila za obveznosti iz leta 2005 

Projekt zajema izplačila za neposredna plačila za leto 2005. V EU se večina teh ukrepov financira sicer s strani 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, toda ta sklad za nove države članice za leto 2005 
vrne le 30 % siceršnje ravni neposrednih plačil. Del ukrepov lahko skladno s predpisi financira država članica sama 
oz. se doplačuje iz programa razvoja podeželja. 

9881 - Program ukrepov v čebelarstvu - SLO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema podpore čebelarstvu, ki so določene z uredbo o ukrepih na področju čebelarstva. 
Zajema investicije v čebelarsko ali didaktično opremo, usposabljanje čebelaijev, svetovanje v čebelarstvu, 
usposabljanje na področju zatiranja varoe, investicije v opazovalno-napovedovalno službo, investicije v vzrejališča 
matic, analize kakovosti medu ter aplikativne raziskave. V okviru proračunske postavke se izvaja projekt NRP 
2311-04-1013 - Podpore čebelarstvu za uredbo 2005. 

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

Upravičenci do sredstev po uredbi bodo Čebelarska zveza Slovenije kot priznana rejska organizacija za kranjsko 
čebelo, registrirani čebelarji,-izvajalec javne službe napovedi medenja v čebelarstvu ter čebelarska društva. Uredba 
predvideva tudi letna poročila izvajalcev programa ukrepov v čebelarstvu, katerih namen je ocena dela in primernost 
ukrepov glede na rezultate. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 
S 

<N 
V okviru proračunske postavke se bo izvajal en projekt na podlagi uredbe o izvajanju programa ukrepov na področju D 
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005-2007 za leto 2005 in sicer 2311-04-1013 - Podpore čebelarstvu za cn 
uredbo 2005. Projekt je namenjen izboljšanju splošnih pogojev za čebelarjenje ter proizvodnjo in trženje medu v 
letu 2005. Uredba zajema naslednje ukrepe: tehnična pomoč čebelarjem (usposabljanje v čebelarstvu, investicije v 
didaktično opremo, svetovalno delo v čebelarstvu); 
- čebelja varoza (usposabljanje na področju zatiranja varoje); 
- racionalizacija premestitev čebel (opazovalno napovedovalna služba, vzpostavitev stojišč); 
- obnavljanje čebeljega fonda (investicijsko vzpodbujanje vzreje matic); 
- kakovost medu (interna kontrola medu, ocenjevanje medu); 
- aplikativne raziskave v čebelarstvu (raziskava prisotnosti pelodnih zm v medu, razvoj pridelave drugih čebeljih 

proizvodov, uporaba čebeljih proizvodov). 

2097 - ECO 0 - EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki se zagotovijo iz sredstev EU, ki so namenjena za financiranje neposrednih plačil in sicer je za 
leto 2004 znašalo to financiranje 25 % in v letu 2005 pa bo znašalo 30 % od plačil, ki veljajo za pridelovalce v starih 
državah članicah. 

Ta sredstva so enakomerno porazdeljena pri vseh ukrepih in sicer za žita, oljnice, stročnice, površine v prahi, pomoč 
za energetske rastline, pomoč za stročnice, neposredna plačila za oljne buče, neposredna plačila za hmelj, za 
površine v premeni in za krčitev površin pod hmeljem, posebno premijo za bike in vole, premijo za krave dojilje, 
klavno premijo za govedo, klavno premijo za teleta, ter ekstenzifikacijsko premijo, mlečno premijo, dodatno plačilo 
za mleko,'premije za ovce in koze in podpore za pridelavo semena. 

Iz te postavke se bodo plačale obveznosti iz leta 2004 v predvideni višini 5.430.263.248 SIT in plačila obveznosti iz 
leta 2005 v okviru razpoložljivih sredstev. 

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

Izhodišča za izračun porabe so referenčne količine - površine poljščin in kvote - glave živali, ki so vključene v 
neposredna plačila. , 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V celoti izplačane obveznosti iz leta 2004 do konca junija 2005 in plačilo obveznosti iz leta 2005 v višini 
razpoložljivih sredstev. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Postavka je vključena v projekte KRP: 
• 2311-04-1301 Neposredna plačila za obveznosti iz leta 2004 
• 2311-05-3007 Neposredna plačila za obveznosti iz leta 2005. 

2071 - Podpore organizacijam proizvajalcev - EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpora za sofinanciranje operativnih skladov organizacij proizvajalcev za sveže sadje in zelenjavo, iz katerih se 
financira izvedba 3-5 letnih operativnih programov dela. 

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

Podporo organizacijam proizvajalcev za sveže sadje in zelenjavo ureja pravni red EU. Osnovni namen je 
spodbujanje organizacij proizvajalcev in uresničevanje namenov, zaradi katerih so ustanovljene. Na osnovi potrjenih 
programov dela se organizaciji proizvajalcev dodeli podpora za sofinanciranje operativnega sklada. Višina podpore 
ne sme presegati višine sredstev, ki so zbrana s prispevki članov organizacije proizvajalcev, omejena pa je na največ 
50 % dejanskih stroškov in 4,1 % vrednosti tržene proizvodnje posamezne organizacije proizvajalcev. 

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

Skupno trženje in boljša prilagoditev proizvodnje povpraševanju, planiranje proizvodnje, koncentracija ponudbe, 
posodobitev proizvodnje in uvajanje okolju prijaznih tehnik, izvajanje elementov tržnih ureditev in s tem 
prilagajanje EU zakonodaji. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

2311 -04-0085 Podpore tržnim organizacijam pridelovalcev - 2005 
. . .. &■ Namen projekta je sofinanciranje operativnih skladov organizacij proizvajalcev za sveže sadje in zelenjavo, iz f 

katerih se financira izvedba večletnih operativnih programov dela. Dodelitev sredstev ureja Uredba o ureditvi trga s 
svežim sadjem in zelenjavo z namenom izvajanja določb pravnega reda EU (Uredba sveta (ES) št. 2200/96). 
Osnovni namen podpore je spodbujanje organizacij proizvajalcev in uresničevanje namenov, zaradi katerih so 
ustanovljene. Glavni cilji so skupno trženje in boljša prilagoditev proizvodnje povpraševanju, planiranje 
proizvodnje, koncentracija ponudbe, posodobitev proizvodnje in uvajanje okolju prijaznih tehnik, izvajanje 
elementov tržnih ureditev in s tem prilagajanje EU zakonodaji. Vključuje izdatke na podlagi odločb izdanih v 2004 
za delovanje organizacij v letu 2005. 

2076 - Prestrukturiranje vinogradništva - EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpora se v celoti financira iz EU sredstev jamstvenega sklada. 

Podpora obsega podporo za krčitev vinogradov in podporo za prestrukturiranje (zamenjavo) vinogradov, izvedeni v 
letu 2005. 

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

Podpora se dodeli na osnovi pogojev, določenih v EU in nacionalnih predpisih in to le za že izvedena dela, na 
podlagi težavnosti obnove ter na podlagi dokazila o dokončanju obnove. 

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

Izboljšanje vinogradniške strukture, tehnoloških zasnov v vinogradih, uvajanje tržno bolj zanimivih sort groidja ter 
s tem omogočanje boljše prilagodljivosti trgu. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte načrta razvojnih programov: 2311-04-0004 Prestrukturiranje vinogradništva. V okviru 
projekta se financirajo izdatki za namen prestrukturiranja vinogradov, izvedenih v letu 2005, na podlagi Uredbe o 
uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 103/03, 121/04). 
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9863 - Program ukrepov v čebelarstvu - EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glej obrazložitev proračunske postavke Program ukrepov v čebelarstvu - SLO. Proračunska postavka je namenjena 
za financiranje ukrepov v čebelarstvu za EU del - na podlagi uredbe za področje čebelarstva za leto 2005. 

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

Program ukrepov v čebelarstvu v letu 2005 bo sofinanciran s strani EU v višini 50 %. 

Proračunska postavka zajema podpore čebelarstvu, ki so določene z uredbo o ukrepih na področju čebelarstva. 
Zajema investicije v čebelarsko ali didaktično opremo, usposabljanje čebelaijev, svetovanje v čebelarstvu, 
usposabljanje na področju zatiranja varoe, investicije v opazovalno-napovedovalno službo, investicije v vzrejališča 
matic, analize kakovosti medu ter aplikativne raziskave. V okviru proračunske postavke se izvaja projekt NRP 
2311-04-1013 - Podpore čebelarstvu za uredbo 2005. 

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

Upravičenci do sredstev po uredbi bodo Čebelarska zveza Slovenije kot priznana rejska organizacija za kranjsko 
čebelo, registrirani čebelarji, izvajalec javne službe napovedi medenja v čebelarstvu ter čebelarska društva. Uredba 
predvideva tudi lema poročila izvajalcev programa ukrepov v čebelarstvu, katerih namen je ocena dela in primernost 
ukrepov glede na rezultate. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se bo izvajal en projekt na podlagi uredbe o izvajanju programa ukrepov na področju 
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005-2007 za leto 2005 in sicer 2311-04-1013 - Podpore čebelarstvu za 
uredbo 2005. Projekt je namenjen izboljšanju splošnih pogojev za čebelarjenje ter proizvodnjo in trženje medu v 
letu 2005. Uredba zajema naslednje ukrepe: tehnična pomoč čebelarjem (usposabljanje v čebelarstvu, investicije v 
didaktično opremo, svetovalno delo v čebelarstvu); 
- čebelja varoza (usposabljanje na področju zatiranja varoje); 
- racionalizacija premestitev čebel (opazovalno napovedovalna služba, vzpostavitev stojišč); 
- obnavljanje čebeljega fonda (investicijsko vzpodbujanje vzreje matic); 
- kakovost medu (interna kontrola medu, ocenjevanje medu); 
- aplikativne raziskave v čebelarstvu (raziskava prisotnosti pelodnih zrn v medu, razvoj pridelave drugih čebeljih 

proizvodov, uporaba čebeljih proizvodov). a. 

2091 - Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) - EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se zagotovijo za plačilo izvoznih nadomestil za proizvode, ki so predmet teh plačil. 

Nadalje so na tej postavki sredstva namenjena za intervencijske odkupe posameznih kmetijskih proizvodov - žita, 
sladkor, mleko v prahu in surovo maslo itd. Zaradi vstopa RS v EU je še vedno zelo težko predvideti dejanska 
gibanja na trgu. Za izvajanje zgoraj omenjenih ukrepov bodo sredstva namenjena za obveznosti iz leta 2004 (v višini 
317.839.414 SIT) in za obveznosti iz leta 2005 v okviru razpoložljivih sredstev. 

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

Izračuni za plačilo teh sredstev izhajajo iz predvidenega izvoza kmetijskih proizvodov po vstopu Slovenije v EU in 
iz ocene za porabo sredstev za predviden intervencijski odkupa za sladkor. 

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

V celoti izplačane obveznosti iz leta 2004 in odobrena izvozna nadomestila za leto 2005. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se izvajata projekta: 
2311 -04-1009 Stabilizacija trga maj - december 2004 
2311-04-1010 Stabilizacija trga 2005. 

Projekta obsegata ukrepe za stabilizacijo trga izvedene v določenem obdobju. 

M 
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11022302 - Program razvoja podeželja 

Opis podprograma 

Podprogram zajema vsebine razvoja podeželja, ki se sofinancirajo iz jamstvenega dela EKUJS in nacionalnega 
proračuna. Ukrepi in njihov obseg sta določena v dokumentu Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 
2004-2006 (Uradni list RS, št. št. 116/04) (PRP), ki ga je na predlog Slovenije potrdila tudi EU. Sredstva so 
določena v programu, ki se do višine 80 % sofinancira iz jamstvenega sklada EKUJS. Znesek, ki ga sofinancira EU 
je določen v pristopni pogodbi (poveča se za rast EU inflacije), prav tako je v tej pogodbi določen denarni tok z 
izplačili v posameznem letu in ukrepi, ki jih Slovenija sme v sklopu programa izvajati. Slovenija zagotavlja 
potreben delež za črpanje EU sredstev v skladu z višino razpisanih sredstev in dotokom sredstev iz EU v višini vsaj 
20 %. 

Obseg posameznega ukrepa je opredeljen v PRP, ki ga Slovenija izvaja do višin, ki so opredeljene v pristopni 
pogodbi in po postopkih, ki so določeni v predpisih EU za nove države članice. Izplačila sredstev potekajo na način 
"začasnega finančnega instrumenta", ki omogoča črpanje sredstev iz jamstvenega sklada še v dveh letih po razpisu 
sredstev oz. prevzemu obveznosti (t + 2), to je še dve leti po zaključku programskega obdobja 2004-2006, kar bo 
razvidno iz Programa razvoja podeželja 2007-2013. 

PRP se izvaja od leta 2004 ter je usklajen z Uredbo Sveta (ES) 1257/1999 in Uredbo Komisije (ES) 817/2004 in 
vključuje naslednje ukrepe: izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 21 
kmetijsko okoljskih ukrepov (zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vinogradništvu, ohranjanje kolobarja, ozelenitev 
njivskih površin, integrirano poljedelstvo, integrirano sadjarstvo, integrirano vinogradništvo, integrirano vrtnarstvo, 
ekološko kmetovanje, planinska paša, košnja strmih travnikov, košnja grbinastih travnikov, travniški sadovnjaki, 
reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali, pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, 
sonaravna reja domačih živali, ohranjanje ekstenzivnega travinja, ohranjanje obdelane in poseljene krajine na 
zavarovanih območjih, reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri, ohranjanje posebnih 
traviščnih habitatov, pokritost tal na vodovarstvenem območju, zatravljanje m zelena praha), zgodnje upokojevanje, 
podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih in tehnično pomoč. Z zagotovljenimi sredstvi v 
domačem proračunu bodo zagotovljena finančna sredstva za sofinanciranje iz EU skladov. Sofinanciranje ukrepov 
PRP s strani EU znaša do 80 %. § 

£ 
Ukrepi PRP so namenjeni trajnostnemu razvoju podeželskih območij ob upoštevanju okoljskih, socialnih, m 
prostorsko poselitvenih in ekonomskih vidikov, s poudarkom na ohranjanju krajine ter naravne in kulturne 
dediščine. Izravnalna plačila na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost prispevajo k izravnavi gj 
dohodka na območjih, kjer so stroški pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer višji in na kmetijah, kjer 
gospodarji s svojim ravnanjem prispevajo k varovanju narave. Plačujejo se družbeno pomembne storitve kot so 
ohranjanje poseljenosti, kulturne krajine, okolja, ki niso neposredno tržno merljive. Izravnalna plačila so izražena na 
hektar kmetijskih zemljišč ob upoštevanju obsega omejitvenih dejavnikov. Tudi kmetijsko okoljska plačila se 
izplačujejo na hektar obdelanih kmetijskih zemljišč oz. v nekaterih primerih na žival in so namenjena delnemu kritju 
stroškov dodatno vloženega dela zaradi okoljevarštvenih in krajinskih zahtev ter za ohranjanje tradicionalnih oblik 
kmetovanja. Rentna izplačila v okviru zgodnjega upokojevanja omogočajo izboljšanje neugodne starostne strukture 
nosilcev kmetijskih gospodarstev in socialnega statusa starejših kmetov, ki se odločijo za prenos kmetijskega 
gospodarstva na mlajše kmete oz. pospeševanju strukturnih in organizacijskih sprememb na kmetijah. Ukrep 
podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih je namenjen KMG kot pomoč za izvajanje oz. za 
prilagajanje kmetijskih gospodarstev EU standardom na področju varstva okolja, zdravja rastlin ter varnosti in 
zdravja pri delu. Usklajenost s temi standardi predstavlja osnovo za pridobitev sredstev za druge ukrepe kmetijske 
politike tudi v prihodnje. 

Ukrep tehnične pomoči je namenjen predvsem pripravi za programiranje in izvajanje ukrepov PRP ter vzdrževanju 
in posodabljanju podatkovnih baz, postavitvi pilotnih projektov, študij, strokovnemu delu za pripravo in izvedbo 
ukrepov, monitoringu, evalvaciji, kontroli in izboljšanju ter optimizaciji nadaljnjega izvajanja ukrepov PRP, 
promociji PRP, obveščanju o poteku PRP, osveščanju in informiranju javnosti ter sodelovanju z nevladnimi 
organizacijami. 

Skladno s Pristopno pogodbo in z Uredbo Komisije (ES) št. 447/2004, Slovenija iz naslova odobrenih pravic ES za 
PRP lahko črpa manjkajoča sredstva za pokrivanje prevzetih obveznosti v breme ES, za sofinanciranje projektov, 
odobrenih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1268/1999 in Programom razvoja podeželja 2000-2006 - Programom 
SAPARD. 

Slovenija kot začasni instrument- financiranja del sredstev iz razvoja podeželja lahko prerazporedi na neposredna 
plačila (EKO 0). Predlagani dopolnilni zneski za neposredna plačila ne presegajo razlike med višino neposrednega 
plačila za zadevno leto v RS in 40% višine neposrednih plačil v ES, pri čemer ta dopolnila ne presegajo omejitve 
20 % sredstev namenjenih razvoju podeželja. V okviru PRP Slovenija neposrednim plačilom namenja določen delež 
sredstev ES, ki se sofinancira iz nacionalnih sredstev v višini do 20 %. 
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Na podlagi Strategije razvoja slovenskega kmetijstva iz leta 1993, Programa razvoja kmetijstva, živilstva, 
gozdarstva in ribištva 2000-2002 ter Programa reforme kmetijske politike 1999-2002 seje že v letu 2000 pričel 
izvajati program neposrednih plačil za ukrepe varovanja okolja in krajine ter izravnalnih plačil za kmetovanje v 
območjih s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost. S tem je bila priznana večnamenskost kmetijske pridelave in 
javna funkcija vzdrževanja krajine, biodiverzitete in ohranjanja poseljenosti slovenskega podeželja. V ta namen so. 
se v letu 2003 in predhodnih letih izvajali ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost - EKO 1 plačila in ukrepi Slovenskega kmetijsko okoljskega programa - EKO 2, EKO 3 plačila. Za te 
ukrepe (EKO 1 in EKO 2, EKO 3) se v okviru podprograma financirajo tudi plačila rešenih pritožb iz leta 2004 in 
predhodnih let. Ti ukrepi pa se od leta 2004 dalje izvajajo v okviru Proarama razvoja podeželja za Republiko 
Slovenijo 2004-2006. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu. 
- Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006. 
- Uredba o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za leto 2005. 
- Uredba o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja 2004-2006 za leto 2004. 
- Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2005. 
- Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2004. 
- Pristopna pogodba. 
- Odločba Komisije z dne 24.8.2004 o potrditvi programskega dokumenta za razvoj podeželja za Republiko 

Slovenijo za programsko obdobje 2004-2006, št. CCI 2004 SI 06 GDO 00 Uredba Sveta (ES) 1257/1999 z dne 
17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada 
(EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb. 

- Uredba Komisije (ES) 817/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnejših pravilih za izvedbo Uredbe Sveta št 
1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada 
(EKUJS). 

- Program reforme kmetijske politike 1999-2002. 
- NPPA. 
- Seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. 
- Slovenski kmetijsko okoljski program. 2 
- Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2003. 
- Uredba o uvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO 1) v letu ^ 

2003. s: C/D 
- Uredba o neposrednih plačilih za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa v letih 2002-2003 (EKO 2, 

EKO 3). 

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

Dolgoročni cilji: 
- stabilna proizvodnja kvalitetne in varne hrane, 
- ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine z ohranjanjem zemljiškega potenciala ter naravnih danosti 

pred onesnaženjem in neracionalno rabo, varovanje biotske raznovrstnosti ter usmerjanje v sonaravno 
kmetovanje in podpora socialno ekonomskemu razvoju podeželja, 

- pomoč pri vzpostavljanju tržno naravnanega kmetijstva, 
- zagotavljanje paritetnega dohodka in kritje družbene koristi, ki jo s svojimi aktivnostmi zagotavljajo kmetovalci, 
- izvajanje ukrepov SKP s pomočjo EU skladov in zagotavljanje sofinanciranja iz nacionalnega proračuna, 
- ohranjanje funkcionalne sposobnosti območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 
- ohranjanje kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja ter drugih okoljsko in naravovarstveno pomembnih 

območjih, vključno z ohranjanjem kmetovanja na območjih, ki se zaraščajo, 
- ohranjanje zemljiških in drugih potencialov, 
- ohranjanje kulturne krajine, 
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 
- ohranjanje v preteklosti doseženega ekološkega ravnotežja v prostoru, 
- izvajanje ukrepa izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost na 350.000 ha, 
- ohranjanje kmetovanja in poseljenosti podeželja ter drugih okoljsko in naravovarstveno pomembnih območjih, 

vključno z ohranjanjem kmetovanja na območjih, ki se zaraščajo, 
- razvoj dinamičnih, konkurenčnih in sonaravnih kmetijskih gospodarstev, 
- vzdrževanje prepoznavnosti slovenskega podeželja, 
- ohranjanje rodovitnosti tal in varovanje kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti rabe, 
- omejena uporaba kemičnih sredstev v kmetijstvu na najmanjšo možno mero, strokovno utemeljena uporaba teh 

sredstev ter zmanjšanje njihovega vnosa v zrak, podtalnico, vodotoke in tla, 
- ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja, 
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- zmanjšanje intenzivnosti kmetovanja, kjer ima to potencialno negativen učinek na okolje in zmanjševanje biotske 
raznovrstnosti, 

- izvajanje integriranih in ekoloških oblik pridelave, 
- usposobljenost kmetov ter osveščenost javnosti, 
- zagotavljanje možnosti za kmečki turizem ob trajnostnem razvoju podeželja, 
- ohranjanje in obnova biotske raznovrstnosti na ravni habitatov, ogroženih in samoniklih rastlinskih in živalskih 

vrst ter njihovih genomov, 
- pridelava domačih sort kmetijskih rastlin in reje domačih pasem, ki predstavljajo nacionalno pomemben genski 

sklad, 
- vzpostavitev evidenc potrebnih za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, 
- izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov na 25.000 kmetijskih gospodarstvih, 
- omogočiti prenos kmetij na mlajše lastnike, 
- izboljšanje velikostne strukture kmetij, 
- povečanje vitalnosti kmetij, 
- starejšim kmetom omogočiti socialno varnost po tem, ko prenehajo s kmetovanjem, 
- prevzem kmetij pri 780 mlajših kmetih, 
- opremljanje kmetijskih gospodarstev za izvajanje standardov, 
- usklajenost kmetijskih gospodarstev z EU standardi, 
- ohranjanje srednje velikih družinskih kmetij, 
- možnost pridobitve sredstev za druge ukrepe kmetijske politike v prihodnje, 
- izvajanje navzkrižne skladnost v okviru SKP, 
- izvajanje EU standardov na 55.000 kmetijskih gospodarstvih, 
- izobraževanje in usposabljanje kmetov ter osveščanje javnosti, 
- usposobitev za izvajanje ukrepov PRP (uradniki, svetovalci, kmeti, javnost), 
- vzdrževanje in posodabljanje podatkovnih baz, 
- aktivno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, 
- izdelava analiz in študij. 

Kazalci: 
- število kmetijskih gospodarstev, vključenih v izvajanje posameznih ukrepov PRP, 
- število hektaijev, na katerih se izvajajo posamezni ukrepi PRP, 
- število živali, vključenih v izvajanje posameznih ukrepov PRP, 
- število pridobljenih certifikatov za izvajanje integrirane pridelave in ekološkega kmetovanja, 
- višina izravnalnih plačil na hektar glede na razvrstitev kmetijskih gospodarstev, 
- višina plačil na hektar oziroma GVŽ za posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, 
- število prenesenih kmetij, 
- število prejemnikov rente, 
- velikost prenesenih kmetij, 
- vitalna sposobnost kmetij, merjena po EU kriterijih, 
- število kmetij, ki izvajajo EU standarde, 
- število kmetij, prilagojenih EU standardom, 
- število kmetij, ki so investirale v EU standard Nitratna direktiva, 
- število udeležencev na izobraževalnih programih, 
- število študij in analiz, 
- število podatkovnih baz. 

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

Letni izvedbeni cilji: 
- izvajanje vseh ukrepov Programa razvoja podeželja, 
- ustvarjanje pogojev za kmetovanje in zagotavljanje primerne obdelanosti kmetijskih zemljišč, 
- ohranjanje poseljenosti, ohranjanje kulturne krajine in okolja na območjih s težjimi razmerami za kmetijsko 

dejavnost, 
- uveljavitev metodologije razmejitve območij s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost in tudi višine 

izravnalnih plači) na raven EU plačil, 
- uporaba Integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (1AK.S), 
- vzpostavitev in uporaba ustreznih podatkovnih baz in navodil za pridelovalce, 
- zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, 
- ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine, 
- varovanje zavarovanih območij ob zagotavljanju ustreznih načinov kmetovanja, 
- prenos kmetij na mlajše lastnike, 
- zagotavljanje socialne varnosti starejših kmetov, 
- izboljšanje velikostne strukture kmetij, 
- prilagajanje kmetijskih gospodarstev EU standardom, 



- preusmeritev kmetijskih gospodarstev v sonaravne načine kmetovanja, 
- izboljšanje infrastrukture kmetijskih gospodarstev, 
- izobraževanje in usposabljanje kmetov ter osveščanje javnosti, 
- promocija Programa razvoja podeželja, 
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami. 

Kazalci: 
- število kmetijskih gospodarstev, vključenih v izvajanje posameznih ukrepov Programa razvoja podeželja, 
- število hektarjev, na katerih se izvajajo posamezni ukrepi Programa razvoja podeželja, 
- število živali, vključenih v izvajanje posameznih ukrepov Programa razvoja podeželja, 
- število pridobljenih certifikatov za izvajanje integrirane pridelave in ekološkega kmetovanja, 
- višina izravnalnih plačil na hektar glede na razvrstitev kmetijskih gospodarstev, 
- višina plačil na hektar oziroma GVŽ za posamezne kmetijsko okoljske ukrepe, 
- število prenesenih kmetij, 
- velikost prenesenih kmetij, 
- število prejemnikov rente, 
- število kmetij, ki izvajajo EU standarde, 
- število kmetij, prilagojenih EU standardom, 
- število kmetij, ki so investirale v EU standard Nitratna direktiva, 
- število udeležencev na izobraževalnih programih, 
- število študij in analiz. 

5850 - Območja s težjimi razmerami - ECO 1 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izravnalna plačila zaradi težjih pridelovalnih razmer na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo so 
pomemben del skupne kmetijske politike EU. Program tržno nevtralnih plačil ob uporabi okolju prijaznejših 
tehnologij pridelave zagotavlja primerno obdelanost kmetijskih zemljišč, ohranjanje poseljenosti, ohranjanje ^ 
kulturne krajine in okolja. Plačila so izražena na hektar kmetijskih površin ob upoštevanju posebne tipologije c 
območij in določenih izločitvenih kriterijev. S tem je bila priznana večnamenskost kmetijske pridelave in javna ~ 
funkcija vzdrževanja krajine, biodiverzitete in ohranjanja poseljenosti slovenskega podeželja ob upoštevanju 
ekoloških, socialnih in prostorsko poselitvenih vidikov podeželja. Plačila prispevajo k izravnavi dohodka na 
območjih, kjer so stroški pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer višji in na kmetijah, kjer s svojim ravnanjem Ć/3 
prispevajo k varovanju narave. 

V letu 2005 so sredstva namenjena plačilu rešenih pritožb za ukrep izravnalnih plačil iz leta 2004 in predhodnih let. 

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

Ukrepi so neposredna plačila, izražena na ha kmetijskih površin ob upoštevanju posebne tipologije območij in 
določenih izločitvenih kriterijev. Uredba 1257/99 predvideva izravnalna plačila na območjih z omejenimi dejavniki 
za kmetijstvo do višine 200 EUR/ha kmetijskih zemljišč. V skladu s sprejetimi predpisi in programi se bodo v 
Sloveniji ti ukrepi uvajali postopno, metodologija in tudi višine plačil pa se bodo prilagodili na raven EU plačil ob 
vstopu Slovenije v EU. Izravnalna plačila za območja s težjimi razmerami za kmetijsko dejavnost so namenjena 
kritju dela stroškov zaradi težjih pridelovalnih razmer. Plačujejo se družbeno pomembne storitve kot so ohranjanje 
poseljenosti, kulturne krajine, okolja, ki niso neposredno tržno merljive. Izravnalna plačila so izražena na hektar 
kmetijskih zemljišč z upoštevanjem obsega omejitvenih dejavnikov. Do teh plačil so upravičena kmetijska 
gospodarstva na ravni cele države, ki upoštevajo načela dobre kmetijske prakse pri gnojenju, dobre kmetijske prakse 
varstva rastlin in dobrega gospodarja ter izpolnjujejo zahteve varovanja okolja. Potrebno je izpolnjevati Še določene 
pogoje o minimalni površini kmetijskih zemljišč ter o obveznosti opravljanja kmetijske kmetijsko dejavnost na 
območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost še najmanj pet let od prejema izravnalnega plačila za ta 
namen. Glede na »količino omejitvenih dejavnikov« po posameznih skupinah, so uvedeni diferencirani zneski 
izravnalnih plačil. 

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

Letni cilji: 
- prilagoditev metodologije in višine plačil na raven EU plačil ob vstopu Slovenije v EU, 
- prehod na novo EU opredelitev območij z omejenimi možnostmi po EU kriterijih, 
- ohranjanje poseljenosti, 
- ohranjanje zemljiških in drugih potencialov, 
- ohranjanje obdelanosti kmetijskih zemljišč. 

Kazalci: 
- izdelan seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kije skladen z EU usmeritvami, 
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- število prejemnikov izravnalnih plačil, 
- število kmetijskih gospodarstev po posameznih območjih. 
- število hektarjev po posameznih območjih. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt NRP 2311-01-1314 Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je 
namenjen za evidentiranje izdatkov v okviru ukrepa izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost (EKO 1). Gre za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Namen NRP je izravnava 
stroškov pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer, s ciljem ustvarjanja pogojev za kmetovanje in zagotavljanja 
primerne obdelanosti kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo. Projekt 
vključuje izdatke za prevzete obveznosti do vključno leta 2003. 

5522 - Podpora KMG zaradi neugodnih naravnih razmer 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo podpor, ki bodo vezane na zemljišča kmetijskega gospodarstva, ki niso 
upravičena do podpore »izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost« iz 
potrjenega Programa razvoja podeželja za obdobje 2004-2006, so pa vključena v elaborat. 

V Sloveniji je okoli 2200 kmetijskih gospodarstev z 21 000 ha kmetijskih zemljišč v uporabi z izrazito neugodnimi 
naravnimi razmerami za pridelavo in ki niso vključena v shemo območja z omejenimi dejavniki po seznamu v 
veljavnem Programu razvoja podeželja. 

Imajo izrazito neugodne naravne razmere za kmetijsko pridelavo in so bila vključena v elaborat »Območja z 
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Sloveniji«. Ta kmetijska gospodarstva so po tipih razvrščena v 
gričevnato hribovita, kraška in drugo območje ter strme kmetije. 

Višina sredstev na ha kmetijskih zemljišč znaša glede na tip Kmetijskega gospodarstva od 12.500 SIT do 18.500 
SIT. Najmanjša skupna površina na kmetijsko gospodarstvo za katero je mogoče pridobiti podporo je 1 hektar 
kmetijskih zemljišč v uporabi, meliorirana kmetijska zemljišča so izključena iz podpore. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 
(S 

V okviru proračunske postavke se bo financiral projekt NRP 2311-05-3031 - Podpora KMG zaradi neugodnih D 
naravnih razmer - 2005. </> 

5851 - Slovenski kmetijski okoljski program - ECO 2, ECO 3 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovni cilj kmetijsko okoljskih ukrepov je uvajanje kmetijske pridelave, ki varuje zdravje ljudi in zagotavlja 
trajnostno rabo naravnih virov. Najpomembnejše usmeritve so: izboljšanje življenjskega standarda na podeželju, 
ohranjanje poseljenosti s kmetovanjem na okolju prijazen način in varovanje tradicionalne podeželske krajine, 
ohranjanje rodovitnosti tal z okolju prijazno pridelavo in predelavo, varovanje okolja, posebej še izboljšanje 
kakovosti virov pitne vode in ohranjanje biotske pestrosti. Plačila se dodelijo za izvajanje naslednjih ukrepov: 
odpravljanje zaraščanja, ohranjanje kolobarja, ozelenitev njivskih površin, integrirano sadjarstvo, integrirano 
vinogradništvo, integrirano vrtnarstvo, ekološko kmetovanje, planinska paša, travniški sadovnjaki, sonaravna reja 
domačih živali, ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih, prestrukturiranje reje domačih 
živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri. 

V letu 2005 so sredstva namenjena plačilu rešenih pritožb za kmetijsko okoljske ukrepe iz leta 2004 in predhodnih 
let. 

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

Kmetijsko okoljska neposredna plačila so namenjena kritju dela stroškov dodatno vloženega dela za ohranjanje 
tradicionalnih oblik gospodarjenja in okoljsko zahtevnejših postopkov pridelave. Do teh plačil so upravičena 
kmetijska gospodarstva na ravni cele države, ki pri različnih načinih kmetovanja upoštevajo načela dobre kmetijske 
prakse pri gnojenju, dobre kmetijske prakse varstva rastlin in dobrega gospodarja, izpolnjujejo zahteve varovanja 
okolja, vzdržujejo življenjski prostor mnogih rastlinskih in živalskih vrst ter s tem prispevajo tudi k ohranjanju 
poseljenosti in obdelanosti podeželja. Za vsak posamezen ukrep je potrebno izpolnjevati določene pogoje in sproti 
voditi evidenco o vseh delovnih opravilih. Za posamezne ukrepe pa so v programu opredeljeni tudi kratkoročni 
(kontrolni) in dolgoročni indikatorji, na podlagi katerih bodo ocenjeni učinki teh ukrepov. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

3. Letni cilji na nivoju PP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji: 
- uveljavljanje naravi prijaznih načinov kmetovanja, 
- preprečevanje zaraščanja in revitalizacija kmetijskih zemljišč, 
- zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, 
- ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine, 
- varovanje zavarovanih območij ob zagotavljanju ustreznih načinov kmetovanja, 
- izobraževanje in usposabljanje kmetov ter osveščanje javnosti, 
- uporaba ustreznih podatkovnih baz in navodil za pridelovalce, 
- uveljavitev Integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS), 
- uveljavitev večine EU primerljivih ukrepov in intenziviranje usposabljanja institucij in služb. 

Kazalci: 
- število kmetijskih gospodarstev, vključenih v izvajanje posameznih kmetijsko okoljskih ukrepov, 
- število hektarjev, na katerih se izvajajo posamezni kmetijsko okoljski ukrepi, 
- število živali, vključenih v izvajanje posameznih kmetijsko okoljskih ukrepov, 
- število pridobljenih certifikatov za izvajanje integrirane pridelave in ekološkega kmetovanja, 
- višina plačil na hektar za posamezne kmetijsko okoljske ukrepe. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt NRP številka 2311-01-1106 Neposredna plačila za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa je 
namenjen evidentiranju izdatkov za financiranje ukrepov Slovenskega kmetijsko okoljskega programa. Gre za 
subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov (EKO 2, EKO 3). Namen 
teh ukrepov je popularizacija kmetijske pridelave, ki ustreza potrebam potrošnikov ter varuje zdravje ljudi, 
zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov in omogoča zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, 
ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine ter varovanje 
zavarovanih območij. Projekt vključuje izdatke za prevzete obveznosti do vključno leta 2003. S 

c 

<N 

CO 

2068 - Program razvoja podeželja 2004-2006 - EKUJS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke a. 

Glej obrazložitev PP 2069 Program razvoja podeželja 2004-2006 - SLO 

Iz programa razvoja podeželja je do 20 % sredstev iz EU jamstvenega sklada mogoče nameniti plačilu neposrednih 
plačil (ECO 0) na PP 2095 ECO 0 - RP, pri čemer se ustrezen delež proračunskih sredstev za te namene sofinancira 
iz PP 5536 Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu - ECO 0. 

Iz programa razvoja podeželja 2004-2006 skladno s Pristopno pogodbo in z Uredbo Komisije (ES) št. 447/2004 
Slovenija iz naslova odobrenih pravic ES za Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2000-2006 (Uradni 
list RS, št. 116/04) lahko Slovenija črpa manjkajoča sredstva za pokrivanje prevzetih obveznosti v breme ES, za 
sofinanciranje projektov, odobrenih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1268/1999 in Programom razvoja podeželja 
2000-2006 - Programom SAPARD. Sredstva za ta namen bodo zaradi transparentnosti knjižena na PP 9725 
Ustrezen delež sofinanciranja projektov iz nacionalnih proračunskih sredstev bodo zagotovljena na PP 1347 - 
SAPARD lastna udeležba. Glej obrazložitve PP 1346 in PP 1347. 

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

Glej obrazložitev PP 2069 Program razvoja podeželja 2004-2006 - SLO. 

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

Glej obrazložitev PP 2069 Program razvoja podeželja 2004-2006 - SLO. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Glej obrazložitev PP 2069 Program razvoja podeželja 2004-2006 - SLO. 

2069 - Program razvoja podeželja 2004-2006 - SLO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se financirajo vsi ukrepi Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004- 
2006 (Uradni list RS, št. 116/04) (PRP), in sicer iz: 

18. maj 2005 993 poročevalec, št. 31/IV 



1. konta 4102 Subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom: 
- izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 
- kmetijsko okoljski ukrepi (21 ukrepov), 
- zgodnje upokojevanje, 
- podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih; 

2. konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve ter konta 4029 Drugi operativni odhodki: 
- ukrep tehnična pomoč, ki je namenjen pripravi za programiranje in izvajanje ukrepov PRP ter 

vzdrževanju in posodabljanju podatkovnih baz, postavitvi pilotnih projektov, študij, strokovnemu delu za 
pripravo in izvedbo ukrepov, monitoringu, evalvaciji, kontroli in izboljšanju ter optimizaciji nadaljnjega 
izvajanja ukrepov PRP, promociji PRP, obveščanju o poteku programa, osveščanju in informiranju 
javnosti ter sodelovanju z nevladnimi organizacijami. 

Iz PP 2069 se v višini vsaj 20 % zagotavljajo sredstva za sofinanciranje sredstev iz EU jamstvenega sklada (PP 
2068). 

V letu 2005 se izplačajo izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, plačila za 
kmetijsko okoljske ukrepe, podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih in ukrep tehnična pomoč, 
na podlagi Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja 2004-2006 za leto 2004 (Uradni list RS, št. 
24/04, 116/04) pa se krijejo tudi neizplačane obveznosti iz leta 2004 za ukrep zgodnje upokojevanje in podpora 
izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih ter rešene pritožbe za ukrep izravnalnih plačil za območja z 
omejenimi možnostmi in kmetijsko okoljske ukrepe iz leta 2004. 

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

Sredstva so določena v PRP, ki ga do višine 80 % sofinancira EU iz jamstvenega oddelka EKUJS. Znesek, ki ga 
sofinancira EU je določen v pristopni pogodbi (poveča se za rast EU inflacije), prav tako je v, tej pogodbi določen 
denarni tok z izplačili v, posameznem letu. Slovenija zagotavlja potreben delež za črpanje EU sredstev v skladu z 
višino razpisanih sredstev in dotokom sredstev iz EU v višini najmanj 20 %. 

Obseg posameznega ukrepa je opredeljen v PRP, ki ga Slovenija izvaja do višin, ki so opredeljene v pristopni & 
pogodbi in po postopkih, ki so določeni v predpisih EU za nove države članice. Izplačila sredstev potekajo na način c 
"začasnega finančnega instrumenta" za nove države članice, ki omogoča črpanje sredstev iz jamstvenega sklada še v b 
dveh letih po razpisu sredstev oz. prevzemu obveznosti (t + 2), to je še dve leti po zaključku programskega obdobja m 
2004-2006, kar bo razvidno iz Programa razvoja podeželja 2007-2013. 2 

a. 
Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 1/3 

Letni cilji: 
- obdelanost kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 
- dodelitev izravnalnih plačil za 45.000 do 50.000 kmetijskih gospodarstev, 
- izvajanje vseh kmetijsko okoljskih ukrepov, 
- uveljavljanje naravi prijaznih načinov kmetovanja, 
- preprečevanje zaraščanja, 
- zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, 
- ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine, 
- varovanje zavarovanih območij ob zagotavljanju ustreznih načinov kmetovanja, 

izobraževanje in usposabljanje kmetov ter osveščanje javnosti, 
- uporaba ustreznih podatkovnih baz in navodil za pridelovalce, 
- uporaba Integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS), 
- sofinanciranje kmetijsko okoljskih ukrepov iž EU skladov za te namene, 
- izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov pri 15-30 % upravičencev za neposredna plačila, 
- prenos 200 do 235 kmetij in povečanje njihove vitalnosti, 
- prilagajanje kmetijskih gospodarstev EU standardu Nitratna direktiva, 
- število EU standardov na kmetijsko gospodarstvo, 
- financiranje študij in raziskovalnih projektov za potrebe programa, 
- vzpostavljanje,pilotnih in demonstracijskih projektov, 
- vzpostavljanje mreže demonstracijskih kmetij, 
- priprava in izvedba delavnic, seminarjev, 
- promocijske aktivnosti, subvencioniranje strokovnih nalog za potrebe programa. 

Kazalci: 
- število kmetijskih gospodarstev, vključenih v posamezne ukrepe Programa razvoja podeželja, 
- število hektarjev in živali, vključenih v posamezne ukrepe Programa razvoja podeželja, 
- obseg revitaliziranih površin (ha), na katerih je bilo odpravljeno zaraščanje, 
- obseg njivskih površin, trajnih nasadov in travinja (ha), vključenih v izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, 
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- število trajnih nasadov, v katerih se izvajajo naravi prijazni načini kmetovanja (integrirani, ekološki, travniški 
sadovnjaki), 

- obseg zavarovanih območij (ha), vključenih v izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, 
- obseg osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (ha), 
- število certifikatov za integrirano oz. ekološko kmetovanje, 
- število prenesenih kmetij, 
- število prejemnikov rente, 
- število ustreznih načrtov gospodarjenja, 
- število kmetijskih gospodarstev, ki se prilagajajo vsaj enemu EU standardu, 
- število EU standardov na kmetijsko gospodarstvo, 
- število študij in raziskovalnih projektov, 
- število pilotnih in demonstracijskih projektov, število kmetij vključenih v mrežo demonstracijskih kmetij, 
- število obiskov, delavnic, seminarjev, število udeležencev, 
- število srečanj, zloženk, promocijskih aktivnosti, subvencioniranih strokovnih nalog. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se financirajo projekti NRP: 

• 2311 -04-0002 Program razvoja podeželja 2004-2006 

Sredstva so namenjena za financiranje ukrepov Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006. Del 
sredstev v okviru programa razvoja podeželja bo namenjen za izplačilo neposrednih plačil, kar je vključeno v okviru 
projekta NRP za neposredna plačila, del pa za ukrep SAPARD, kar je vključeno na projektih NRP za SAPARD. 

• 2311-04-3001 Program razvoja podeželja; ur. 2004 za izdatke po uredbi za leto 2004 

■ 2311-05-3001 Program razvoja podeželja; ur. 2005 za izdatke po'uredbi za leto 2005 

Sredstva v okviru zgornjih dveh projektov so namenjena za financiranje ukrepov Programa razvoja podeželja za 
Republiko Slovenijo 2004-2006. Gre za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v obliki ukrepov, kot so 
izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kmetijsko okoljski ukrepi (21 
ukrepov), zgodnje upokojevanje, podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih, del sredstev pa se 
namenja za ukrep tehnična pomoč. 

11022303 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu   

Opis podprograma 

Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva je rdeča nit vseh programskih dokumentov, ki jih pripravlja Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vitalno kmetijstvo in živilstvo ter njuno soodvisno prepletanje je tudi eno od 
bistvenih zagotovil poseljenosti podeželja in ohranitve kmetovanja. M KG P z investicijskimi podporami daje zagon 
k investiranju na področju pridelave in predelave hrane, hkrati pa z selektivnimi razpisnimi pogoji usmerja 
investicije v smislu izboljšanja varstva okolja, izpolnjevanjem EU standardov, koncentracije in specializacije 
proizvodnje, zniževanju stroškov, itd. 

Struktura podprograma je povzeta po shemi, ki jo določa evropski pravni red. 

V okviru proračunske postavke Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje se bodo v 
letu 2005 sredstva namenila za naslednje aktivnosti: 
- podpore za prevzem kmetij, 
- pomoč za nadomestilo škode, ki sojo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi, 
- materialni stroški. 

Izvajanje tega ukrepa bo prispevalo k izboljšanju učinkovitosti in odpravljanju nekonkurenčnosti kmetijskih 
gospodarstev v Sloveniji ter k izboljšanju socialnega položaja kmetij. 

V okviru proračunske postavke Programi podpor za prestrukturiranje živilstva se bodo v letu 2005 sredstva 
namenila za materialne stroške ter podpore za izboljšanje inovativnega okolja v sektorju živilskopredelovalne 
industrije, kamor sodijo podpore za vlaganja na raziskovalnem in inovacijskem področju, sistematično spodbujanje 
inovativnosti v živilskopredelovalni industriji, predvsem na področju R&D aktivnosti, prenosa tehnologije in znanja 
ter povezovalnih procesov (tehnološko mreženje, grozdenje, tehnološki parki). 

V okviru proračunske postavke Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - altrenativni dohodkovni viri se bodo 
v letu 2005 sredstva namenila za naslednje aktivnosti: 
- programi usposabljanja in svetovanja, ki jih sofinancira MKGP in jih izvaja Pospeševalni center za malo 

gospodarstvo (PCMG), na osnovi vladnega programa aktivne politike zaposlovanja in letnega programa dela 
PCMG. 

18. maj 2005 

L 

995 poročevalec, št. 31/IV 



materialni stroški. 

V letu 2005 se bo nadaljevalo izvajanje ukrepov v okviru Enotnega programskega dokumenta 2004-2006 (EPD in 
sicer v okviru proračunskih postavk EKUJS - Usmerjevalni del - lastna udeležba in EKUJS - Usmerjevalni del - 
delež EU se bodo razpoložljiva sredstva namenjena za izvajanje petih ukrepov in sicer: 
1. Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov 
2. Naložbe na kmetijska gospodarstva 
3. Spodbujanje dejavnosti povezanih s kmetijstvom (alternativni dohodkovni viri) 
4. Ohranjanje in izboljševanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov 
5. Trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov 

Vseh pet ukrepov je v skladu z Uredbo Sveta (ES) 1257/99, ki opredeljuje možen nabor ukrepov, vsebino ter 
osnovne pogoje za izvajanje teh ukrepov v EU. Predlagan nabor ukrepov sledi tudi predlagani reformi SKP, katere 
poglavitni element je okrepljena politika razvoja podeželja in uvedba novih ukrepov za promocijo kakovosti, varstva 
živali in doseganja proizvodnih standardov EU. 

V okviru tega podprograma se bo financirala tudi podpora promociji za sadje in vino ter podpore organizacijam 
proizvajalcev. 

Izvajanje projektov (v zaključni fazi) SNP PHARE 2002/2 del in PHARE 2003. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ključni dokumenti razvojnega načrtovanja so: 
- Zakon o kmetijstvu, 
- Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, 
- Letni odlok o višini sredstev za izvajanje ukrepov kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja 

podeželja, 
- Enoten programski dokument 2004-2006, 
- Državni razvojni program, 
- Evropski pravni red, 
- Finančni memorandum za programsko obdobje 2002 / 2 del in Finančni memorandum za programsko obdobje 

2003. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so: . c/S 
- izboljšanje učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijstva in živilstva, 
- zagotavljanje prehranske varnosti, 
- izboljšanje velikostne, socioekonomske in izobrazbene strukture kmetij, 
- oblikovanje gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev, 
- ohranitev poseljenosti podeželja, 
- uveljavitev pravnega reda EU, 
- zagotovitev primernega dohodka za kmetije in podeželsko prebivalstvo nasploh, 
- spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in živilstva, 
- reševanje prednostnih in specifičnih težav pri trajnostnem prilagajanju kmetijskega sektorja in podeželskih 

območij v skladu s pravnim redom EU, ki se izvaja po EU primerljivem sistemu. 

Izvajanje skupne ribiške politike ter uspešna notranja revizija postopkov znotraj ARSKTRP in zunanjih nadzornih 
organov glede na implementacijo Skupne kmetijske politike. 

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

V letu 2005 predvidevamo podprtje: 
- 50 kmetij v okviru pomoči za nadomestilo škode; 
- 150 prevzemov kmetij; 
- 15 projektov z namenom izboljšanja inovativnega okolja v živilskopredelovalnem sektorju 
- predvidoma za 20 % več obveznosti za programe usposabljanja in svetovanja glede na realizacijo v letu 2003. 

Povečanje bo posledica potreb po izvajanju vavčersl^ega svetovanja po vstopu v EU (zaradi koriščenja sredstev 
iz strukturnih skladov). Na področju Programa podjetniške prenove podeželja bomo podprli tri nova podeželska 
razvojna jedra (realizacija 2004 in 2005) in v drugem delu leta 2005 še tri, katerih delovanje se bo preneslo tudi 
v leto 2006 in naprej. v 

- v okviru ukrepov v Enotnem programskem dokumentu 2004-2006, ki se je začel izvajati po vstopu Slovenije v 
EU, je v okviru izvedbenih ciljev programa v letu 2005 pričakovati podporo 400 projektom. 

Opravljena nabava opreme po tehničnih specifikacijah in v dobavljenih rokih v okviru FM za programsko obdobje 
2003. 
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V okviru FM 2002/2 del pa so bile aktivnosti usmerjene v notranjo oceno usposobljenosti ARSKTRP in Zavoda za 
Ribištvo za izvajanje skupne ribiške politike ter zaključitev vsesplošne notranje revizije postopkov znotraj 
ARSKTRP in zunanjih nadzornih organov glede na implementacijo Skupne kmetijske politike, kontrola razpisnih 
postopkov, avtorizacija izplačil, izvršitev direktnih plačil in nadomestil kmetom, proizvajalcev in prehranskih 
podjetij, kontrola računovodstva in plačilnih postopkov, točkovnih kontrol, varnosti računalniških sistemov. 

2242 - Podpora organizacijam proizvajalcev vina 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podpora za sofinanciranje aktivnosti v okviru potrjenih večletnih programov dela organizacij proizvajalcev. 

Financiranje dela komisije za obravnavo in potrjevanje vlog za priznanje, programov dela in njegovih dopolnitev, 
poročil, preverjanje delovanja organizacij proizvajalcev vina. 

Financiranje dela komisije za obravnavo in potrjevanje vlog za priznanje, programov dela in njegovih dopolnitev, 
poročil, preverjanje delovanja organizacij proizvajalcev vina. 

Obveznosti nastale v letu 2004 - podpora za sofinanciranje promocije izvedene v letu 2004. 

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

Po vstopu v EU so se slovenski proizvajalci vina soočili z občutnimi spremembami razmer gospodarjenja in 
stopnjevanjem konkurenčnih pritiskov ter tudi pritiskov trgovskega sektorja. Na podlagi dosedanjih podatkov ter 
izkušenj iz nekaterih drugih držav, združevanje v organizacije proizvajalcev lahko prinese pozitivne učinke. Takšno 
obliko združevanja predvideva tudi pravni red EU (Uredba sveta (ES) št. 1493/99). Izobraževalne in promocijske 
aktivnosti predstavljajo zelo pomemben dejavnik pri razvoju in izboljšanju konkurenčne sposobnosti slovenskega 
sektorja proizvodnje vina. Odobrene aktivnosti iz programa dela se sofinancirajo v višini do 75 % vloženih sredstev. 

Za delo v okviru komisije se izbere zunanjega strokovnjaka v skladu z internimi navodili za oddajo naročil male 
vrednosti. 

Podpora za sofinanciranje promocije se dodeljuje proizvajalcem za že izvedeno promocijo v letu 2004 na podlagi 
ustreznega večletnega programa promocije, ki dokazuje trajno in učinkovito promocijo na ciljnih trgih. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 2J 
eu 

Ukrep naj bi pripomogel k združevanju ter organiziranju pridelave in prodaje vina, hitrejšemu prenosu znanja ter w 
usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte načrta razvojnih programov: 2311-04-0080 Podpora promociji za sadje in vino - 2004, iz 
katerega se financirajo ukrepi izvedeni v letu 2004 in 2311-04-0081 Podpora organizacijam proizvajalcev vina; 
2005, iz katerega se financirajo ukrepi izvedeni v letu 2005. 

2470 - Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - alternativni dohodkovni viri 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega ukrepa se bodo v letu 2005 sredstva namenila za naslednje aktivnosti: 
- programi usposabljanja in svetovanja, ki jih sofinancira MKGP in jih na podlagi pogodbe izvaja Pospeševalni 

center za malo gospodarstvo, na osnovi programa dela v obdobju od 1.1.2005 do 31.12.2005. 

V okviru te proračunske postavke se bodo v letu 2005 zaključile aktivnosti, ki izhajajo iz preteklih obveznosti iz 
programov usposabljanja in svetovanja. 

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

Programi usposabljanja in svetovanja: 
- število vključenih v posamezne programe, 
- število registriranih samozaposlitev, 
- število izvedenih delavnic, 
- število izvedenih svetovanj. 

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

Programi usposabljanja in svetovanja: 

predmet podpore je priprava in izvajanje programov, ki pomenijo osnovo za izboljšanje konkurenčne sposobnosti 
ciljnih skupin kmetov, mladih, žensk in podzaposlenih na kmetijah. Podpirali se bodo naslednji programi: 
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- vavčerski sistem usposabljanja, 
- program spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk, 
- program podjetništva na podeželju, 
- program podjetnosti in ustvarjalnosti mladih. 

Obrazložiti* projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

2311-04-2002 Programi usposabljanja in svetovanja; ur. 2003-04 

Ukrep je namenjen spodbujanju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetiji oziroma podeželju. Projekt izhaja iz 
Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004. V 
projekt so vključeni programi usposabljanja in svetovanja, ki jih na podlagi pogodbe in programa dela, ki ga sprejme 
Vlada RS, izvaja Pospeševalni center za malo gospodarstvo. 

2311-05-3006 Programi usposabljanja in svetovanja, 2005 

Predmet podpore je priprava in izvajanje programov, ki pomenijo osnovo za izboljšanje konkurenčne sposobnosti 
ciljnih skupin kmetov, mladih, žensk in podzaposlenih na kmetijah. Podpirali se bodo naslednji programi: 
- vavčerski sistem usposabljanja, 
- program spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk, 
- program podjetništva na podeželju, 
- program podjetnosti in ustvarjalnosti mladih. 

5538 - Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega ukrepa se bodo z letom 2005 sredstva namenila za naslednje aktivnosti v letu 2005: 

a) Podpore za prevzem kmetij 
g 

V okviru te aktivnosti bodo sredstva dodeljena za pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz naslova prevzema kmetijskega t 
gospodarstva. Pomoč bo dodeljena kmetijam, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo kot glavno ali edino 
dejavnostjo. 

o. 
b) Pomoč za nadomestilo škode, ki sojo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi 1/3 

Izvajanje te aktivnosti bo prispevalo k izboljšanju socialnega položaja kmetij, ki so se znašle v težki situaciji zaradi 
naravnih nesreč lokalnega značaja oziroma izjemnih pojavov (smrt ali trajna nezmožnost za delo nosilca 
kmetijskega gospodarstva oziroma njegovega naslednika). 

c) Materialni stroški 

Ta aktivnost vključuje materialne stroške, ki bodo nastali zaradi priprave podzakonskih aktov, izdelave strokovnih 
podlag, izvedbe javnih razpisov in ostalih aktivnosti, ki so potrebne za redno izvajanje'ukrepa. 

Poleg zgoraj naštetih aktivnosti, pa se bodo dodelila sredstva tudi za pokrivanje pogodbenih obveznostih, nastalih iz 
naslova javnih razpisov iz preteklih let v skupni višini do 49.615.505,00 SIT in sicer: 
- do 26.893.535,00 SIT za nastale obveznosti iz naslova javnega razpisa za ukrep "Pomoč za nadomestilo škode, ki 

sojo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi" v letu 2004, 
- do 20.000.000,00 SIT za morebitne nastale obveznosti iz naslova javnega razpisa za ukrep "Podpore za prevzem 

kmetij" v letu 2004 (za morebitno pozitivno rešene pritožbe iz tega naslova, ki so trenutno v fazi obravnave na 
drugi stopnji), 

- do 2.721.970,00 SIT za nastale obveznosti iz naslova javnega razpisa za ukrep "Prestrukturiranje kmetijskih 
zadrug" v letu 2003. 

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

a) Podpore za prevzem kmetij 

Razlogi za izvajanje: 

Rezultati popisa kmetijstva, ki je bil izpeljan v letu 2000 so iz vidika splošno demografskih in socioekonomskih 
značilnosti ter izobrazbene strukture kmečkih gospodinjstev zelo zaskrbljujoči in terjajo takojšnje ukrepanje. Zlasti 
nenaklonjena starostna in izobrazbena struktura lastnikov kmetij sta dva pomembna faktorja, ki ovirata hitrejše 
prestrukturiranje slovenskega kmetijstva. 

Izhodišče za izračun predloga pravic proračunske porabe 
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Planiramo, da bomo v letu 2005 z javnimi sredstvi spodbudili cca. 225 prevzemov. 

b) Pomoč za nadomestilo škode, ki sojo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi 

Razlogi za izvajanje: 

Ukrep ni namenjen pokrivanju nastalih škod po drugih predpisih. To področje je oziroma bo pokrito s sistemskimi 
ukrepi. Kljub temu pa vsako leto beležimo vedno več primerov, ko je kmečko gospodarstvo ogroženo zaradi 
naravnih nesreč (kot so pogin živali zaradi udara strele, požar na gospodarskih objektih oziroma opremi, toča, 
orkanski vetrovi, itd), ki so izrazitega lokalnega značaja in prizadenejo eno ali več bližnjih kmetij. Prav tako je 
nenadna smrt, trajna ali začasna delovna nezmožnost nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma drugega 
družinskega člana, ki na kmetiji zagotavlja polno delovno moč, hud udarec za kmečko družino in postavi pod 
vprašaj ohranitev kmetovanja zlasti iz vidika njenega delovnega potenciala, s tem povezano pa tudi njen dohodek iz 
kmetovanja. 

Izhodišče za izračun predloga pravic proračunske porabe 

Glede na izkušnje oziroma dinamiko povračitve škod iz preteklih let predvidevamo, da bomo v letu 2005 z javnimi 
sredstvi v višini cca. 73.000.000 SIT podprli ca. 50 kmetij. 

c) Materialni stroški: V letu 2005 bo glavnina dejavnosti usmerjena na pripravo podzakonskih aktov oziroma 
uskladitev z evropsko zakonodajo na tem delovnem področju. 

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

a) Podpore za prevzem kmetij 

Letni cilji v proračunskem letu 2005 

Do konca leta 2005 bomo podprli ca. 225 prevzemov kmetij s strani mladih gospodarjev. 

Merila (indikatorji) za uresničevanje letnega cilja 
- Število podprtih prevzemov kmetij 
- Povprečna vrednost podpore za prevzem kmetije 

b) Pomoč za nadomestilo škode, ki sojo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi 

Letni cilji v proračunskem letu 2005 

Ker se škodni dogodki oziroma izjemni pojavi pojavljajo povsem naključno je o letnih ciljih nemogoče govoriti &■> 
oziroma jih planirati. 

Merila (indikatorji) za uresničevanje letnega cilja 
- Skupno število podprtih kmetij 
- Število podprtih kmetij glede na vrsto škodnega dogodka oziroma izjemnega pojava 
- Povprečna vrednost podpore na kmetijo 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

a) Podpore za prevzem kmetij 

To je program pomoči, ki bo prispeval k generacijskemu izboljšanju kmetijske delovne sile v Sloveniji ter k večji 
profesionalnosti kmetijske pridelave. Sredstva bodo dodeljena za pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz naslova 
prevzema kmetijskega gospodarstva. Upravičenec bo moral predložiti vlogo na predpisanem obrazcu. 

Upravičenci do podpore v okviru tega ukrepa so kmetije razen pašnih oziroma agrarnih skupnosti in ki opravljajo 
kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane 
pogoje. Možnost za pridobitev finančne pomoči imajo upravičenci na vsem območju Slovenije. 

b) Pomoč za nadomestilo škode, ki sojo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi 

Predmet podpore je reševanje težkega socialnega položaja kmetij v primeru naslednjih škodnih dogodkov: 
- Smrt, nad 80 % invalidnost ali več kot 6-mesečna nesposobnost za delo nosilca ali člana kmetijskega 

gospodarstva, ki predstavlja polno delovno moč na kmetiji. 
- Nastanek škocje na kmetiji, ki je nastala zaradi naravne nesreče ali izjemnega pojava lokalnega značaja. 

Kot naravno nesrečo ali izjemen pojav se šteje nepredviden dogodek, povzročen s strani narave, ki ga ni mogoče 
predvideti. 

Pomoč se dodeli v dveh oblikah: 
- Kot enkratna pomoč v primeru smrti, v primeru invalidnosti ali več kot 6-mesečne nesposobnosti za delo na 

kmetiji, kjer gre za osebo, ki predstavlja polno delovno moč na kmetiji in to pomeni hud poseg v delovni proces 
na kmetiji. 
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- Kot pomoč za premostitev težav, ki so nastale zaradi naravnih nesreč ali izjemnih pojavov. 

Upravičenci do podpore v okviru tega ukrepa so kmetije, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre 
kmetijske prakse na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje. 

Možnost za pridobitev finančne pomoči imajo upravičenci na vsem območju Slovenije. 

V primeru naravnih nesreč bo dodeljena pomoč v višini do 35 % ocenjene in priznane škode s strani zavarovalnice 
oz. s strani zapriseženega sodnega cenilca. 

V primeru smrti ali trajne nezmožnosti za delo nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma njegovega naslednika pa 
bo dodeljena pomoč v višini do 1 mio SIT. 

Vključenost v projekte NRP: 

■ 2311-05-3005 Pomoč - naravne nesreče ali izjemni pojavi; ur. 2004-05 

Izvajanje te aktivnosti bo prispevalo k izboljšanju socialnega položaja kmetij, ki so se znašle v težki situaciji zaradi 
naravnih nesreč lokalnega značaja oziroma izjemnih pojavov (smrt ali trajna nezmožnost za delo nosilca 
kmetijskega gospodarstva oziroma njegovega naslednika). Projekt NRP vključuje izdatke na podlagi uredbe 2004- 
2005. 

• 2311-04-2^05 Reševanje in prestrukturiranje kmet. gospodarstev v težavah 

Nov projekt pomoč za reševanje in prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev v težavah se odpira za izdatke za ta 
namen. Izvajanje tega ukrepa bo prispevalo k izboljšanju finančnega in socialnega položaja kmetijskih 
gospodarstev, ki so se znašle v težki finančni situaciji. Projekt vključuje izdatke na podlagi prejšnje uredbe. 

• 2311-01-0268 Prestr. kmet. podjetij, kmet. zadrug in organizacij pridelovalcev 

Prestrukturiranje in prenova kmetijske proizvodnje: 
- podpore investicijam, ki zagotavljajo večjo konkurenčnost in razvoj kmetijskih podjetij, kmetijskih zadrug in 

organizacij pridelovalcev, 
- prestrukturiranje, tehnološka prenova, specializacija in koncentracija proizvodnje, 
- zagotavljanje prilagoditve tržnemu povpraševanju, 
- podpora posameznim specifičnim in področnim programom prestrukturiranja in prenove 

• 2311 -04-2016 Podpore za prevzem kmetij; ur. 2004-05 

Sredstva dodeljena v okviru te aktivnosti so namenjena za pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz naslova prevzema 
kmetijskega gospodarstva. Pomoč bo dodeljena kmetijam, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo kot 
glavno ali edino dejavnostjo, na podlagi uredbe 2004-2005. 

• 2311-04-2013 Podpore za prevzem kmetij; ur. 2003-04 

Sredstva dodeljena v okviru te aktivnosti so namenjena za pokrivanje stroškov, ki izhajajo iz naslova prevzema 
kmetijskega gospodarstva, na podlagi uredbe 2003-2004. 

5853 - Programi podpor za prestrukturiranje živilstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega ukrepa se bodo z letom 2005 sredstva namenila za naslednje aktivnosti v letu 2005: 

a) Materialni stroški 

Sredstva bodo namenjena za financiranje dejavnosti na področju strokovnih vsebin in podlag potrebnih za bodoče 
izvajanje ukrepa v okviru EPD (2004-2006) in Nove finančne perspektive (2007-2013). Sem sodi financiranje 
priprave podzakonskih aktov, priprave ostalih strokovnih podlag in analiz, tiskanje promocijskih brošur in letakov in 
dela komisij, v okviru izvajanja ukrepa z namenom prestrukturiranja živilstva. Izvajanje teh aktivnosti se bo vršilo 
na podlagi Zakona o javnih naročilih. 

Poleg zgoraj naštetih aktivnosti, pa se bodo dodelila sredstva tudi za pokrivanje pogodbenih obveznostih, nastalih iz 
naslova javnih razpisov iz preteklih let v skupni višini do 2.328.150,00 SIT. 

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

a) Materialni stroški: V letu 2005 bo glavnina dejavnosti usmerjena na pripravo podzakonskih aktov oziroma 
uskladitev z evropsko zakonodajo na tem delovnem področju. Pričakovani rezultati porabe teh sredstev se 
nanašajo na učinkovito izvajanje ukrepa Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov v okviru F.PD. 
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 ne bo novih aktivnosti. Izplačila sredstev za pogodbene obveznosti, nastale iz naslova javnih razpisov iz 
preteklih let, se bodo vršila v okviru projekta NRP: 

■ 2311-01-0269 Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov. 
* 0 

Prilagoditev živilsko predelovalnih obratov zahtevam področnega pravnega reda EU, modernizacija in 
racionalizacija proizvodnje, izboljšanje konkurenčnosti ter učinkovitejše povezovanje kmetijstva in živilsko 
predelovalne industrije. 

5349 - EKUJS - Tehnična pomoč - delež EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namenska finančna sredstva tehnične pomoči se bodo koristila za izvajanje aktivnosti vseh 4 sklopov ukrepa 4.1: 
Tehnična pomoč - komponenta ESRR: 
- Obveščanje javnosti (aktivnosti, ki zagotavljajo potrebno obveščanje in informiranje javnosti o Enotnem 

programskem dokumentu Republike Slovenije za obdobje 2004-2006 (v nadaljevanju: EPD) in izvajanju 
ukrepov 3. prednostne naloge) 

- Študije in vrednotenja (raziskave in študije, ki so pomembne za vrednotenje že izvedenih aktivnosti in njihovo 
nadaljnje načrtovanje); 

- Upravljanje in izvajanje programa (aktivnosti za upravljanje, izvajanje, spremljanje in nadzor aktivnosti 
programa); 

- Računalniški sistemi (aktivnosti vzpostavitve ustreznih računalniških programov za vrednotenje in spremljanje 
posameznih projektov in aktivnosti EPD). 

Glavni namen pomoči je zagotoviti učinkovito izvajanje celotne 3. prednostne naloge EPD. Sredstva predstavljajo 
75 odstotkov sofinanciranja aktivnosti (evropski delež). 

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

Glej obrazložitev proračunske postavke 5394 EKUJS - Tehnična pomoč - delež RS. Ta proračunska postavka 2 
zajema del s strani EU financiranih ukrepov. 

2063 - EKUJS - Usmerjevalni del - delež EU 00 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glej obrazložitev proračunske postavke 2065 EKUJS - Usmerjevalni del - lastna udeležba. 

5394 - EKUJS - Tehnična pomoč - delež RS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namenska finančna sredstva tehnične pomoči se bodo koristila za izvajanje aktivnosti vseh 4 sklopov ukrepa 4.1: 
Tehnična pomoč - komponenta ESRR: 
- Obveščanje javnosti (aktivnosti, ki zagotavljajo potrebno obveščanje in informiranje javnosti o Enotnem 

programskem dokumentu Republike Slovenije za obdobje 2004-2006 (v nadaljevanju: EPD) in izvajanju 
ukrepov 3. prednostne naloge) 

- Študije in vrednotenja (raziskave in študije, ki so pomembne za vrednotenje že izvedenih aktivnosti in njihovo 
nadaljnje načrtovanje); 

- Upravljanje in izvajanje programa (aktivnosti za upravljanje, izvajanje, spremljanje in nadzor aktivnosti 
programa); 

- Računalniški sistemi (aktivnosti vzpostavitve ustreznih računalniških programov za vrednotenje in spremljanje 
posameznih projektov in-aktivnosti EPD). 

Glavni namen pomoči je zagotoviti učinkovito izvajanje celotne 3. prednostne naloge EPD. Sredstva predstavljajo 
25 odstotkov sofinanciranja aktivnosti (lastna udeležba). 

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

Temeljna pravna podlaga za izvajanje aktivnosti tehnične pomoči je Enotni programski dokument Republike 
Slovenije za obdobje 2004-2006, ki je bil potrjen s strani Evropske komisije, dne 18.6.2004 (Odločba Komisije, O 
18/V1/2004). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 31.1.2005 prejelo potrditve 4 programov 
tehnične pomoči: 
- št. programa: EPD06.4.1.05.001 »Obveščanje javnosti-MKGP-Tehnična pomoč« (sklep št. P/MKGP/OJ/1); 
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- št. programa: EPD06.4.1.06.001 »Študije in vrednotenja-MKGP-Tehnična pomoč« (sklep št. P/MKGP/ŠV/1); 
- št. programa: EPD06.4.1.07.001 »Upravljanje programa-MKGP-Tehnična pomoč« (sklep št. P/MKGP/OU/1); 
- št. programa: EPD06.4.1.08.001 »Obveščanje javnosti-MKGP-Tehnična pomoč« (sklep št. P/MKGP/RS/1); 

S potrditvijo finančno ovrednotenih programov je MKGP pridobilo pravico porabe sredstev tehnične pomoči na tej 
postavki. » 

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

Učinkovitost izvajanja aktivnosti bomo spremljali z naslednjimi kazalci: 

a) obveščanje javnosti: število delavnic, izdelanih tiskanih publikacij in ostalega gradiva, informacijskih točk, 
raziskav, tiskovnih konferenc ipd.; 

b) študije in vrednotenja: število študij in raziskav; 

c) upravljanje in izvajanje programa: število obstoječih in novih zaposlitev, nove tehnične opreme, najetih zunanjih 
strokovnjakov; 

d) računalniški sistemi: število novih računalniških aplikacij; 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Tehnična pomoč je sestavljena iz štirih sklopov oz. komponent (vsaka svoj projekt NRP). 

Proračunska postavka se navezuje na naslednje projekte: 

• 2311-04-4111 Tehnična pomoč - obveščanje javnosti - MKGP 

MKGP je odgovoren za izvajanje obveščanja in informiranja javnosti o ukrepih 3. prednostne naloge EPD. Zaradi 
tega bomo izvajali aktivnosti obveščanja in informiranja javnosti, katerih namen je predstavljati pozitivno vlogo 
finančnih pomoči EU, splošno ozaveščanje javnosti o pomoči iz skladov EKUJS in FIUR, povečati zanimanje 
potencialnih končnih prejemnikov za koriščenje finančnih sredstev iz EKUJS in FIUR ter zagotoviti učinkovito 
strokovno pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi in izdelavi projektov ter prijavi na javne razpise. 

■ 2311-04-4112 Tehnična pomoč - študije in vrednotenja - MKGP 

Namen izvajanja aktivnosti v okviru tega projekta je priprava na učinkovito izvajanje ukrepov, kar je vezano tako na 
učinkovito delo posredniškega telesa v procesu programiranja, kot tudi končnega upravičenca v postopku izvajanja. 
Aktivnosti bodo namenjene podpori vlagateljem pri pripravi ustrezne dokumentacije, ki je potrebna za prijavo 
projektov na javne razpise. Del aktivnosti bo namenjen vrednotenju učinkov ukrepov in poročanju, hkrati pa bomo 
izvedli tudi nekaj aktivnosti v okviru priprav na naslednje programsko obdobje 2007-2013. 

• 2311 -04-4113 Tehnična pomoč - upravljanje programa - MKGP 

MKGP je posredniško telo za Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada 
in sklada Finančni instrumenti za usmerjanje ribištva prijavilo projekt tehnične pomoči za omenjena sklada. 

■ 2311-04-4114 Tehnična pomoč - računalniški sistemi - MKGP 

Za namen poročanja organu upravljanja bomo izdelali računalniško bazo, v katero bomo beležili vse aktivnosti in 
indikatorje, s katerimi bomo spremljali učinkovitost obveščanja in informiranja javnosti o ukrepih EPD. Analize teh 
podatkov nam bodo služile pri pripravi polletnih poročil in načrtovanju prihodnjih aktivnosti obveščanja javnosti. Z 
aktivnostmi na področju izgradnje računalniških sistemov bomo vzpostavili tudi ustrezen računalniški program za 
učinkovitejše in hitrejše preverjanje poslovnih načrtov, ki so obvezna priloga vlogam na javne razpise. 

2065 - EKUJS - Usmerjevalni del - lastna udeležba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2004 je bila Sloveniji na podlagi pridobljenega soglasja Evropske komisije -k Enotnemu programskemu 
dokumentu 2004-2006 (EPD), dodeljena pravica za črpanje evropskih strukturnih sredstev, med njimi tudi sredstev 
Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS). Razpoložljiva sredstva za kmetijstvo bodo 
namenjena za izvajanje petih ukrepov in sicer: 

1. Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov 

Podpore v okviru tega ukrepa so namenjene izvedbi naložb v živilskopredelovalnih obratih, ki bodo prispevale k 
racionalizaciji proizvodnih procesov z uporabo sodobnih tehnoloških postopkov in opreme, izboljšanju kakovosti 
proizvodov, spodbujanju raziskav in razvoja novih proizvodov in pridobivanju novih tržišč, prilagoditvi 
živilskopredelovalnih obratov področnim zahtevam oziroma standardom EU, zmanjševanju vplivov proizvodnje na 
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okolje, gospodarnem ravnanju z energijo in minimizaciji odpadkov, spodbujanju povezovanj in skupnih vlaganj v 
živilskopredelovalnih obratih ter spodbujanju povezovanj z drugimi Členi tržne verige. 

2. Naložbe na kmetijska gospodarstva 

To je program kapitalske pomoči, katerega cilj je izboljšati kmetijsko strukturo in tako omogočiti: povečanje 
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, povečanje tržne naravnanosti kmetijskega sektorja, ohranitev delovnih 
mest v kmetijstvu, povečanje dohodka na kmetijah ter doseganje higiensko zdravstvenih in veterinarsko sanitarnih 
standardov ter standardov za dobrobit živali ter zašito okolja. 

3. Spodbujanje dejavnosti povezanih s kmetijstvom Alternativni dohodkovni viri) 

V okviru tega ukrepa bomo spodbujali razvoj ra: iičnih, s kmetijstvom povezanih, gospodarskih aktivnosti, ki bodo 
zagotovile dodatni oziroma nadomestni dohodek družinskim članom na kmetiji. S tem bomo izboljšali socialni in 
ekonomski položaj na podeželju ter prispevali k ohranitvi poseljenosti podeželja. 

4. Ohranjanje in izboljševanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov 

Slovenija sodi po gozdnatosti med tri najbolj gozdnate države v Evropi (za Finsko in Švedsko). Trenutno znaša 
površina slovenskih gozdov 1.149.633 ha. 

Navezanost slovenskega prebivalstva in lastnikov na gozdove je tradicionalno velika. Podeželskemu prebivalstvu 
pomenijo gozdovi nepogrešljiv vir prihodkov in drugih materialnih koristi. 

Gozdovi so brez dvoma glavni tvorci okolja oziroma krajine v Sloveniji. S poslabšanjem njihove stabilnosti bi se 
povečala tudi nestabilnost v okolju. Zagotavljanje stabilnosti gozdov in načrtovano usmerjanje njihovega razvoja je 
zato vgrajeno v dolgoročne cilje gospodarjenja z gozdovi, ki so določeni v Programu razvoja gozdov v Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 14/96). 

5. Trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov 

V zadnjem obdobju postaja trženje v kmetijstvu eden najpomembnejših segmentov gospodarjenja. Z izvajanjem tega 
ukrepa želimo prispevati k povečanju dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, spodbuditi kmete za skupni nastop °o 
na trgu, izboljšati prepoznavnost in kvaliteto kmetijskih proizvodov. 

Vseh pet ukrepov je v skladu z Uredbo Sveta (ES) 1257/99, ki opredeljuje možen nabor ukrepov, vsebino ter 
osnovne pogoje za izvajanje teh ukrepov v EU. Predlagan nabor ukrepov sledi tudi predlagani reformi SKP, katere 
poglavitni element je okrepljena politika razvoja podeželja in uvedba novih ukrepov za promocijo kakovosti, varstva 
živali in doseganja proizvodnih standardov EU. 

Razpoložljiva sredstva v okviru EPD se bodo med teh pet ukrepov razdeljena v razmerju 35:30:20:10:5. Od tega bo 
polovica financirana iz sredstev evropskih strukturnih skladov polovica pa iz proračuna RS. Prav v ta namen sta 
odprti tudi dve proračunski postavki EKUJS - usmerjevalni del - delež EU in EKUJS - usmerjevalni del - lastna 
udeležba, ki ločujeta ta dva vira financiranja. 

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

Strategija prihodnjega razvoja strukturne politike in politike spodbujanja razvoja podeželja temelji na dejstvu, daje 
interes razvoja slovenskega kmetijstva preglednost in dolgoročnost ter da se kaže jasen odnos do podeželja, ki 
kmetom in kmeticam omogoča dolgoročno načrtovanje razvoja njihovih kmetij in jim zagotavlja določene pogoje 
gospodarjenja. Temu sledijo tudi zastavljeni cilji, ki sledijo globalnim političnim ciljem EU glede t.i. evropskega 
socialnega modela kmetijstva: 
- krepitev multifunkcionalne vloge kmetijstva; 
- pridelava in predelava visoko kakovostnih kmetijskih pridelkov in izdelkov; 
- izboljšanje kmetijskih struktur (velikost, socio-ekonomske in proizvodne strukture); 
- izboljšanje povezovanja v kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji; 
- uvajanje in spodbujanje kmetijskih tehnologij, ki so naravi prijazne in ohranjajo krajinske značilnosti podeželskih 

območij; 
- zagotavljanje poseljenosti podeželja preko ohranjanja delovnih mest in zagotavljanja primernega dohodka za 

kmetije in podeželsko prebivalstvo; 
- uravnotežen in celovit razvoj podeželja ter varovanje okolja, posebej varovanje zemljišč in voda pred 

onesnaževanjem in degradacijo. 

Zakonska podlaga oz. strateška dokumentacija 
- Enotni programski dokument 2004-2006. 
- Državni razvojni program 
- Zakon o kmetijstvu; 
- Zakon o izvrševanju proračuna. 

D o. C/3 

18. maj 2005 1003 poročevalec, št. 31/IV 



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

I. Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov 

Sredstva se bodo dodeljevale za podpore za naložbe v živilskopredelovalnih obratih v sektorjih meso, mleko, žito, 
vino, sadje, vrtnine, krompir, olja in maščobe, jajca in druga živila, razen sladkorja. Pomoč bo zagotovljena za 
naslednje vrste naložb: 
- naložbe v novo tehnološko opremo, vključno z računalniško opremo (strojno in programsko), ki je neposredno 

vezana na posodobitev proizvodnega procesa, 
- naložbe v izgradnjo in obnovo nepremičnin, zaradi vgradnje nove tehnološke opreme. 

Do finančne pomoči so upravičene pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s prebivališčepi ali sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje predelovalne dejavnosti. 

II. Naložbe na kmetijska gospodarstva 

Ukrep se nanaša na kmetijsko gospodarstvo kot celoto. Podpora je namenjena naložbam na kmetijskih 
gospodarstvih v primarno kmetijsko pridelavo na celotnem območju Republike Slovenije, ne glede na pravni status 
upravičenca. V okviru tega ukrepa bo zagotovljena pomoč pri naslednjih vrstah naložb: 
- novogradnja ali adaptacija gospodarskih poslopij in objektov vključno s pripadajočo opremo. 
- naložbe v nakup kmetijske mehanizacije in opreme, 
- nakup osnovne plemenske črede na kmetijskem gospodarstvu, 
- naložbe v trajne nasade sadovnjakov in oljčnikov, jagodišč in špargljišč, 
- nakup kmetijskih zemljišč. 

Do višjih deležev podpore bodo upravičena kmetijska gospodarstva: 
- ki ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 
- ki se ukvaijajo z biološko ali integrirano pridelavo, 
- katerih nosilec je mlad prevzemnik kmetije. 

III. Spodbujanje dejavnosti povezanih s kmetijstvom (alternativni dohodkovni viri) 

Podpora je namenjena naložbam na kmetijskih gospodarstvih v dodatno in dopolnilno dejavnost na celotnem c 
območju Republike Slovenije. Pomoč bo zagotovljena za naslednje vrste naložb: t 
- naložbe v opremo in stroje za opravljanje dodatne in dopolnilne dejavnosti, 
- naložbe v izgradnjo ali obnovo nepremičnin v katerih se bo opravljala dodatna ali dopolnilna dejavnost. 3 

a. 
Do finančne pomoči so upravičene kmetije, ki imajo sedež in opravljajo dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. M 

IV. Ohranjanje in izboljševanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov 

V okviru tega ukrepa se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 
- Ponovno pogozdovanje, ki vključuje pripravo podlag za naravno regeneracijo in sajenje sadik lokalnega izvora. 
- Skrb za zgodnje faze razvoja gozda, ki zagotavljajo primemo razporeditev dreves, stabilnost, vitalnost in 

kvaliteto. 
- Aktivnosti za varovanje gozda, ki zagotavlja varovanje bioekološkega ravnovesja v gozdovih ter preprečujejo 

razvoj procesov in dogodkov, kijih lahko destabilizirajo. 
- Proizvodnja gozdnega semenskega in sadilnega materiala. 

Ohranjanje naravnih habitatov. 

Upravičenci do podpor v okviru tega ukrepa so privatni lastniki gozdov, njihove zveze ter zakupniki privatnih 
gozdov. 

V. Trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov 

Sredstva se bodo dodeljevala za podpore za raziskave in naložbe v sisteme zagotavljanja kakovostnih kmetijskih 
proizvodov s poudarkom na posebne kmetijske pridelke oziroma živila (geografsko poreklo, geografska označba, 
tradicionalni ugled, višja kakovost). V okviru tega ukrepa se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 
- Svetovanje in sofinanciranje priprave dokumentacije, registracije in certificiranja kakovostnih kmetijskih 

proizvodov; 
- Podpora za tržne raziskave, zasnovo in načrtovanje proizvodov; 
- Sofinanciranje stroškov pristojbin pri registraciji, interni kontroli in certificiranju kakovostnih kmetijskih 

pridelkov oziroma živil; 
- Sofinanciranje začetnih stroškov pri preusmeritvi v pridelavo in predelavo kakovostnih proizvodov; 
- Uvedba shem za zagotavljanje kakovosti kot so ISO 9000 ali 14000 ter sistemov ki temeljijo na analizi 

nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk (HACCP); 
- Sofinanciranje ustanovitve interesnih združenj, ki bodo tržila kakovostne kmetijske proizvode; 
- Popdore pri promociji zaščitnih znakov; 
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- Podpora za stroške sodelovanja na tekmovanjih, razstavah in sejmih, na katerih se predstavljajo kakovostni 
kmetijski proizvodi; 

Upravičenci do sredstev v okviru tega ukrepa so pridelovalci, predelovalci, interesna združenja, kontrolne 
organizacije, organizacije za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil ter znanstvene in 
raziskovalne organizacije. 

Merila (indikatorji) za uresničevanje letnega cilja: 
- Število podprtih projektov 
- Število podprtih projektov po sektoijih predelave. 
- Število podprtih projektov po namenih investicije. 
- Povprečna vrednost podpore odobrenih projektov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se financirajo naslednji projekti NRP: 

• 2311-04-4111 Tehnična pomoč - obveščanje javnosti - MKGP 

MKGP je odgovoren za izvajanje obveščanja in informiranja javnosti o ukrepih 3. prednostne naloge EPD. Zaradi 
tega bomo izvajali aktivnosti obveščanja in informiranja javnosti, katerih namen je predstavljati pozitivno vlogo 
finančnih pomoči EU, splošno ozaveščanje javnosti o pomoči iz skladov EKUJS in FIUR, povečati zanimanje 
potencialnih končnih prejemnikov za koriščenje finančnih sredstev iz EKUJS in FIUR ter zagotoviti učinkovito 
strokovno pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi in izdelavi projektov ter prijavi na javne razpise. 

• 2311-04-4112 Tehnična pomoč - študije in vrednotenja - MKGP 

Namen izvajanja aktivnosti v okviru tega projekta je priprava na učinkovito izvajanje ukrepov, kar je vezano tako na 
učinkovito delo posredniškega telesa v procesu programiranja, kot tudi končnega upravičenca v postopku izvajanja. 
Aktivnosti bodo namenjene podpori vlagateljem pri pripravi ustrezne dokumentacije, ki je potrebna za prijavo 
projektov na javne razpise. Del aktivnosti bo namenjen vrednotenju učinkov ukrepov in poročanju, hkrati pa bomo 
izvedli tudi nekaj aktivnosti v okviru priprav na naslednje programsko obdobje 2007-2013. 

• 2311-04-4113 Tehnična pomoč - upravljanje programa - MKGP 

MKGP je posredniško telo za Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada 
in sklada Finančni instrumenti za usmerjanje ribištva prijavilo projekt tehnične pomoči za omenjena sklada. 

• 2311-04-4114 Tehnična pomoč - računalniški sistemi - MKGP 

Za namen poročanja organu upravljanja bomo izdelali računalniško bazo, v katero bomo beležili vse aktivnosti in 
indikatorje, s katerimi bomo spremljali učinkovitost obveščanja in informiranja javnosti o ukrepih EPD. Analize teh 
podatkov nam bodo služile pri pripravi polletnih poročil in načrtovanju prihodnjih aktivnosti obveščanja javnosti. Z 
aktivnostmi na področju izgradnje računalniških sistemov bomo vzpostavili tudi ustrezen računalniški program za 
učinkovitejše in hitrejše preverjanje poslovnih načrtov, ki so obvezna priloga vlogam na javne razpise. 

• 2311-04-3201 Naložbe v kmetijska gospodarstva javni razpis 07/04 

To je program kapitalske pomoči, katerega cilj je izboljšati kmetijsko strukturo in tako omogočiti: povečanje 
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, povečanje tržne naravnanosti kmetijskega sektorja, ohranitev delovnih 
mest v kmetijstvu, povečanje dohodka na kmetijah ter doseganje higiensko zdravstvenih in veterinarsko sanitarnih 
standardov ter standardov za dobrobit živali ter zaščito okolja. Projekt vključuje izdatke na podlagi javnega razpisa 
07/04. 

• 2311-04-3301 Diverzifikacija dejavnosti v kmetijstvu EPD 2004-2006 

Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, povezanih s kmetijstvom (alternativni viri dohodka): v okviru 
tega ukrepa bomo spodbujali razvoj različnih s kmetijstvom povezanih gospodarskih aktivnosti, ki bodo zagotovile 
dodatni oziroma nadomestni dohodek družinskim članom na kmetiji. S tem bomo izboljšali socialni in ekonomski 
položaj na podeželju ter prispevali k ohranitvi poseljenosti podeželja. Projekt vključuje izdatke za program leta 
2004. 

• 2311-04-3401 Investicije v gozdove javni razpis 07/04 

• 2311-04-3501 Trženje kakovostnih kmet. in živil, proizvodov j.r. 07/04 

Trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov: v zadnjem obdobju postaja trženje v kmetijstvu eden 
najpomembnejših segmentov gospodarjenja. Z izvajanjem tega ukrepa želimo prispevati k povečanju dodane 
vrednosti kmetijskih proizvodov, spodbuditi kmete za skupni nastop na trgu, izboljšati prepoznavnost in kvaliteto 
kmetijskih proizvodov. Projekt vključuje izdatke na podlagi javnega razpisa 07/04. 

■ 2311-04-EP31 Predelava in trženje kmetijskih proizvodov EPD 2004-2006 
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podpore v okviru tega ukrepa so namenjene izvedbi naložb v živilsko-predelovalnih obratih, ki bodo prispevale k 
racionalizaciji proizvodnih procesov z uporabo sodobnih tehnoloških postopkov in opreme, izboljšanju kakovosti 
proizvodov, spodbujanju raziskav in razvoja novih proizvodov in pridobivanju novih tržišč, prilagoditvi živilsko- 
predelovalnih obratov področnim zahtevani oziroma standardom EU, zmanjševanju vplivov proizvodnje na okolje, 
gospodarnem ravnanju z energijo in minimizaciji odpadkov, spodbujanju povezovanj in skupnih vlaganj v živilsko- 
predelovalnih obratih ter spodbujanju povezovanj z drugimi členi tržne verige. 

• 2311-04-EP32 Naložbe v kmetijska gospodarstva EPD 2004-2006 

To je program kapitalske pomoči, katerega cilj je izboljšati kmetijsko strukturo in tako omogočiti: povečanje 
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, povečanje tržne naravnanosti kmetijskega sektorja, ohranitev delovnih 
mest v kmetijstvu, povečanje dohodka na kmetijah ter doseganje higiensko zdravstvenih in veterinarsko sanitarnih 
standardov ter standardov za dobrobit živali ter zaščito okolja. 

• 2311-04-EP33 Diverzifikacija dejavnosti v kmetijstvu EPD 2004-2006 

Diverzifikacija kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, povezanih s kmetijstvom (alternativni viri dohodka): v okviru 
tega ukrepa bomo spodbujali razvoj različnih s kmetijstvom povezanih gospodarskih aktivnosti, ki bodo zagotovile 
dodatni oziroma nadomestni dohodek družinskim članom na kmetiji. S tem bomo izboljšali socialni in ekonomski 
položaj na podeželju ter prispevali k ohranitvi poseljenosti podeželja. 

■ 2311-04-EP34 Investicije v gozdove EPD 2004-2005 

Projekt vključuje izdatke za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov. Zagotavljanje stabilnosti gozdov 
in načrtovano usmerjanje njihovega razvoja je vgrajeno v dolgoročne cilje gospodarjenja z gozdovi (Program 
razvoja gozdov v Sloveniji). 

• 2311-04-EP35 Trženje kakovostnih kmet. in živil, proizvodov j.r. 07/04 

V zadnjem obdobju postaja trženje v kmetijstvu eden najpomembnejših segmentov gospodarjenja. Z izvajanjem tega 
ukrepa želimo prispevati k povečanju dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, spodbuditi kmete za skupni nastop, 
na trgu, izboljšati prepoznavnost in kvaliteto kmetijskih proizvodov. , 

11022304 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  
H 

Opis podprograma 3 

Republika Slovenija že od začetka devetdesetih let aktivno izvaja ukrepe politike razvoja podeželja. Ukrepi so 
vsebinsko primerljivi z ukrepi kmetijske politike EU ter skladni s IV. stebrom reforme slovenskega kmetijstva, kjer 
tako EU kot Republika Slovenija poudarjata večnamenskost kmetijstva in aktivno vlogo države pri razvoju 
kmetijstva in podeželja. Ključne naloge so tako zagotovitev ukrepov za ekonomsko diverzifikacijo podeželja s 
podporami za doseganje alternativnih virov dohodka, priprava inovativnih razvojnih programov, razvoj 
infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva in obnova vasi ter ohranjanje kulturne dediščine na podeželju. Tudi v 
letu 2005 bo naštetim vsebinam namenjena precejšna pozornost. Dodatno pa se bodo začele izvajati tudi aktivnosti 
za pridobivanje dodatnega dohodka za kmetije z odpiranjem novih delovnih mest na podeželju. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ključni dokumenti razvojnega načrtovanja so: 
- zakonodaja s področja kmetijstva; 
- državni razvojni program. 

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

Izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti. 
- Ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine. 
- Uvajanju alternativnih proizvodnih usmeritev. 
- Uvajanje in izvajanje razvojnih projektov, opredeljenih v obstoječih programskih dokumentih Celostnega razvoja 

podeželja in obnove vasi. 
- Umeščanje razvoja podeželja v izvajanje regionalnega razvoja. 
- Vzpostavitev in samostojno izvajanje inovativnih razvojnih programov na podeželju, kot osnove za oblikovanje 

iniciative LEADER. 

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

Letni izvedben' cilji so obrazloženi na nivoju proračunskih postavk. 

O. 00 
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2429 - Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij 

Obraztolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ukrep obsega izdelavo razvojnih programov za podeželska območja, oblikovana na osnovi izraženih razvojnih 
iniciativ lokalnega prebivalstva. Pri uvajalni fazi programov celostnega razvoja podeželja se animira in usposablja 
lokalno prebivalstvo, da sodeluje pri izdelavi razvojnih programov na podeželju. Sofinancira se tehnična podpora, 
izobraževanje, usposabljanje in druge storitve, ki so potrebne za uspešno pripravo, izdelavo in izvajanje razvojnih 
programov podeželja. Podpore bodo namenjene tudi prilagoditvi obstoječih razvojnih programov podeželja bodoči 
iniciativi Leader oz. novemu programu razvoja podeželja 2007-20 13 in vzpostavitvi lokalnih akcijskih skupin ter 
ustrezne mreže. 

Prav tako je ukrep namenjen za analize in študije ter promocije za potrebe izvajanja kmetijske strukturne politike in 
kmetijske politike razvoja podeželja. 

Poleg tega bomo namenili del sredstev tudi za materialne stroške in ostale stroške kot so storitve priprave strokovnih 
podlag in ocen, priprava in spremljanje strateških dokumentov iri predpisov, analize, študije ter evalvacije, ter 
spremljajočih postopkov za njihovo pripravo; plačilo komisij, stroškov izvedbe javnih razpisov, informiranje o 
programih v nacionalnem interesu, priprave in organizacije okroglih miz in simpozijev ter priprave in tisk 
informacijskih materialov s področja politike razvoja podeželja, ki ga izvaja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. 

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

Izhodišča programa temeljijo na spodbujanju povezav lokalnega prebivalstva, njihovega izobraževanja, amimacije 
in sodelovanja pri pripravi razvojnih programov podeželja, večji usklajenosti in doseganju sinergijskih učinkov pri 
izvajanju različnih politik ter posameznih ukrepov ter aktivnosti s področja kmetijske strukturne politike in 
podeželja. 

V sklopu tega ukrepa se bodo sledili naslednji cilji: 

(A) dolgoročni: 
- oblikovati razvojno vizijo zaokroženega podeželskega območja; 
- aktivirati partnerje v lokalnem okolju za sodelovanje pri pripravi, izvajanju, nadzoru in financiranju razvojnih 

programov in tako povečati aktivno vključevanje lokalnih partnerjev; 
- spodbujanje medobčinskega in regionalnega sodelovanja skozi projektni pristop; 
- iskanje in oblikovanje novih razvojnih motivov, spodbud in možno.sti na podeželskih območjih. D Q- 
(B) srednjeročni: 
- institucionalno urejanje razvojnih programov podeželja, 
- skrb za usklajenost delovanja vseh ponudnikov s področja, definiranega v razvojnem programu podeželja, skrb 

za povezovanje lokalnih partnerjev in sodelovanje z ustreznimi vladnimi ali nevladnimi institucijami; 
- promocijo aktivnosti, ki so vezane na kmetijsko politiko razvoja podeželja; 

izdelava aplikativnih raziskovalnih nalog s poudarkom na iskanju sistemskih rešitev za področje razvoja 
podeželja oz. drugih dejavnosti na podeželju, ki spodbujajo zaposlovanje in povečevanje poseljenosti na 
podeželju. 

(C) izvedbeni cilji v proračunskem letu: 
- povezovanje lokalnih partnerjev za pripravo in izvedbo širših razvojnih programov na območjih, kjer že poteka 

uvajanje CRPOV in so že doseženi konkretni rezultati in oblikovana razvojna vizija; 
- Institucionalno pravna ureditev vodenja razvojnih aktivnosti na območjih, definiranih v posameznih razvojnih 

programih podeželja; 
- izdelava operativno aplikativnih raziskovalnih nalog. 

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

Predmet podpore so projekti'z naslednjo vsebino: 
a. financiranje izvedbe javnega razpisa za leti 2005-2006 za izdelavo razvojnih programov podeželja v okoljih, kjer 

tovrstnih programov še ni 
b. vzpostavitev primerljive strukture obstoječih programov razvoja podeželja, bodoči iniciativi Leader (4. osi 

novega programa), vzpostavitev sistema nacionalne mreže in vključitev v mednarodno mrežo 

Kazalci: 
- število novih razvojnih programov podeželja, 
- število vzpostavljenih LAS, 
- število študij aplikativnih nalog, promocijskih aktivnosti. 

N 

C/3 
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na podlag in ocen za pripravo in spremljanje strateških dokumentov in predpisov, analize, študije ter evalvacije, 
vodenje evidenc in registrov ter spremljajočih postopkov za njihovo pripravo; plačilo komisij, stroškov izvedbe 
javnih razpisov, informiranje o programih v nacionalnem interesu, priprave in organizacije okroglih miz in 
simpozijev ter priprave in tisk informacijskih materialov s področja politike razvoja podeželja za ustrezno vodenje 
razvoja podeželja. 

Poleg zgoraj naštetih aktivnosti, se bodo v okviru te proračunske postavke v letu 2005 zaključile aktivnosti, ki so 
bile predmet pogodb letu 2004. 

2556 - Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezovanju 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S pomočjo sredstev na postavki se želi spodbujati z druževanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju in s 
tem prispevati k zadovoljivo organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij na podeželju. Sredstva so 
namenjena za sofinanciranje letnih programov različnih stanovskih oblik organiziranja (zveze, društva, sindikat 
kmetov) na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti. Sofinancira se do 50 % vrednosti programa. 

t 
Spodbujanje delovanja različnih stanovskih oblik organiziranja (zveze, društva, sindikat kmetov) na področju 
kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti. Sredstva se namenjajo za sofinanciranje letnega programa 
dejavnosti upravičencev. 

Delež podpore: do 50 % celotne vrednosti programa. 

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

Cilji 

(A)dolgoročni 
- izboljšanja organizacijske strukture v kmetijstvu, uvajanje in spodbujanje načinov, ki so gospodarnejša in 

sprejemljivejša za okolje in trajnostni razvoj. g 
i 

(B)srednjeročni 
- razvoj dopolnilnih dejavnosti, 
- odpiranje dodatnih delovnih mest na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. £ 

(C)kratkoročni 
- ustrezna organiziranost nevladnega sektorja kot v primerljivih državah EU, 
- prenosa informacij in splošnega ter posebnega znanja s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanih 

dejavnosti. 

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

S podporo in sofinanciranjem nevladnim organizacijam se pričakuje hitrejši prenos informacij in znanja o pogojih 
kmetovanja v pogojih polnopravnega članstva v EU, reprezentativno stanovsko zastopanost kmečkega in 
podeželskega prebivalstva, organiziranje samopomoči in solidarnosti med člani nevladnih organizacij, promocijo 
kmetijstva in podeželja, preko aktivnega delovanja nevladnih organizacij lažje predstavljati in izpolnjevati 
skupinske ali posamezne interese. Kvantitativna merila so porast števila nevladnih organizacij s področja kmetijstva 
v določenem časovnem obdobju in povečanje števila članstva v teh organizacijah. Kvalitativna merila pa so 
ovrednotenje poročil o izvedbi letnih programov nevladnih organizacij. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske posta vke 

Sofinancirali se bodo letni programi nevladnih organizacij. 

11022305 - Zemljiške operacije    

Opis podprograma 

Namen izvajanja zemljiških operacij je izboljš anje posestne in zemljiške strukture ter izboljšanje pogojev obdelave 
kmetijskih zemljišč. 

V okviru zemljiških operacij se bodo izvajale hidromelioracije kmetijskih zemljišč, komasacije in sanacija 
nedokončanih komasacij, vzdrževanj? ik»mulacije Vogršček, vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov. 

V ok-'iru podprograma in oirjanpzpih proračunskih postavk se bodo financirale tudi priprave strokovnih podlag za 
izvajanje ter spremljanje ukrepov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu, 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
- Državni razvojni program 2001-2006, 
- Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006, 
- Javni razpisi. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so: 
- izboljšanje posestne in zemljiške strukture, 
- opremljenost zemljišč z namakalnimi sistemi, 

' - zagotavljanje vodnih virov za namakanje, 
- zagotavljanje prehranske varnosti države 
- izboljšanje pogojev obdelave kmetijskih zemljišč, 
- zagotovitev konkurenčnosti pridelave, 
- preprečevanje zaraščenosti kmetijskih zemljišč, 
- zagotovitev delovnih mest na podeželju in ohranitev poseljenosti ter ohranitev kulturne krajine. 

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

Letni izvedbeni cilji so navedeni v okviru obrazložitev proračunskih postavk. 

cd iz 

1494 - Hidromelioracije kmetijskih zemljišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega ukrepa se bodo v letu 2005 namenila sredstva za dokončanje izvedbe novogradenj velikih namakalnih 
sistemov, pripravil se bo javni razpis za izvedbo novogradenj velikih namakalnih sistemov v letu 2005, izvedle se 
bodo storitve na podlagi programa dela ministrstva in izvajale dejavnosti na podlagi Uredbe o programih kmetijske 
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006. 

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

Cilji: 3 a. 
(A) dolgoročni, 
- Usposobitev kmetijskih zemljišč za učinkovito in časovno določeno kmetijsko pridelavo, 
- Izobraževanje kmetov in pridelovalcev ter ostalih uporabnikov namakalne tehnologije, 
- povečanje konkurenčnosti kmeta, doseganje paritetnega dohodka pri proizvodnji z namakanjem, 
- varčevanje z vodnimi viri, učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi vodnimi viri, 
- doseganje kontroliranega vnosa gnojil v tla, 
- spodbujanje povezovanj in skupnih vlaganj - razvoj kmetijskega območja. 

(B) srednjeročni 

V skladu z razpoložljivimi sredstvi, sočasno zagotavljanje vseh dejavnosti v okviru dolgoročnih ciljev, s poudarkom 
na ciljih l.A, 2.A, 3.A in 6.A. 

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu 
- Dokončanje že začetih investicij v nove namakalne sistem; 
- Realizacija izvajanja javne službe na področju hidromelioracij za sisteme, ki so že obdelani v nastajajočem 

Katastru melioracijskih sistemov in naprav; 
- Vlaganje v izobraževanje predvsem na področjih s trenutno izgradnjo novih sistemov; 
- Vlaganje v izdelavo informacijske baze in aplikacije KatMeSiNa, pripadajočo programsko in računalniško 

opremo ter v'potrebne strokovne podlage. 
- izpeljava javnega razpisa za izvedbo velikih novih namakalnih sistemov v letu 2005-2006 in sklenitev dvo-letnih 

pogodb za izvedbo v skladu z razpoložljivimi sredstvi; 

Storitve: 
- Izvajanje javne službe upravljanja hidromelioracijskih sistemov in izpeljava potrebnih programov po poskusnih 

namakalnih centrih; 
- izpeljava izobraževanja kmetov v tehnologije namakanja; 
- priprava manjkajočih podzakonskih aktov (Kataster melioracijskih sistemov in naprav, navodilo za melioracijske 

skupnosti, zakon o javni službi na področju hidromelioracij); 
- priprava potrebnih strokovnih podlag, mnenj in pregledov opravljenega dela; 
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- ostale storitve po programu Ministrstva. 

Kazalci za uresničitev letnega cilja: 
- število sofinanciranih projektov hidromelioracij; 
- skupna površina (v ha) uspešno opravljene javne službe na področju hidromelioracij; 
- skupna površina (v ha) usposobljenih zemljišč; 
- procent vgradnje terciarja v sistem in uporabljenost namakalnega sistema; 
- % izdelane baze in aplikacij. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se bodo dodelile finančne podpore za naslednje aktivnosti: 
- investicije v namakalne sisteme in moderne tehnologije povezane z namakanjem; 
- nakup kmetijskih zemljišč v območju pomembnih infrastrukturnih objektov - rešitev problema lastništva; 
- sanacija (investicijsko vzdrževanje) obstoječih velikih hidromelioracijskih sistemov (70 mrd vredna obstoječa 

hidromelioracijska infrastruktura, starostno ponekod že krepko presega amortizacijsko obdobje); 
- sanacija malih namakalnih sistemov; 

storitve; 
- financiranje javne službe na področju hidromelioracij; 
- financiranje izobraževanja in organizacije izobraževanja za ukrep namakanja kmetijskih zemljišč in uporabo 

namakalne tehnologije. 
- druge storj've: Izdelava ustreznih strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, revizije projektnih 

dokumentacij, priprava mnenj, pogodbe o delu za sodelovanje v komisijah, organizacija ustreznih izobraževanj 
ipd., izdelava informacijskih baz in aplikacij, s pripadajočo programsko in računalniško opremo. 

Vključenost v projekte NRP: 

■ 2311-04-0077 Hidromelioracije kmetijskih zemljišč - 2005 - namenjen je evidentiranju izdatkov predvideno na 
proračunski postavki 1494 in sicer izdatkov, ki nastanejo kot posledica storitev za ukrep hidromelioracij in niso v 
neposredni povezavi z drugimi projekti. 

- 2311-04-2017 Izgradnja akumulacije Kalce Naklo c 
E 

Investicija je v skladu z Uredbo o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike podeželja za leti 
2003 in 2004. Okvirna vrednost izgradnje projekta je 180 mio SIT ter 11,3 mio SIT za stroške komisije, nadzora ipd. ^ 
v neposredni povezavi z investicijo. . 55 

■ 2311-04-2018 Izgradnja akumulacije Purisima 

Predvidena je izgradnja akumulacije Purisima. Pri projektu bosta predvidoma sodelovala še občina Koper ter Sklad 
kmetijskih zemljišč, vsak v višini po 40 mio SIT. 

• 2311-04-2019 Sanacija malih namakalnih sistemov; pr. 2004-05 

Ocenjena vrednost dvoletnega projekta za izvajanje sanacije malih namakalnih sistemov je 50 mio SIT. Sanacija je v 
skladu z Uredbo o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike podeželja za leti 2003 in 2004 ter 
programom hidromelioracijskih sistemov za leti 2004-2005. 

■ 2311-04-2020 Upravljanje s hidromelioracijskimi sistemi; pr. 2004-05 

Nov projekt vključuje upravljanje z velikimi hidromelioracijskimi sistemi na podlagi programa za leti 2004 in 2005 
ter javnega razpisa kakor tudi nadaljevanje že obstoječih pogodb veljavnih za to obdobje. 

■ 2311-04-2021 Kataster melioracijskih sistemov in naprav; pr. 2004-05 

Projekt vključuje izdatke za dokončanje in vzdrževanje katastra hidromelioracijskih sistemov po programu 
hidromelioracijskih sistemov za leti 2004 in 2005. Kataster je zakonsko predpisan. 

• 2311-04-2022 Namakalni centri; pr. 2004-05 

Projekt vključuje izdatke za financiranje dela dejavnosti državnih namakalnih centrov skladno s programom za leti 
2004 in 2005. / 
■ 2311-04-2023 Vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov 2003 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih sistemov, ki se zbirajo v ta namen za 
leto 2003. 

poročevalec, št. 31/IV 1010 18. maj 2005 



2430 - Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se bo v letu 2005 financiralo izvajanje dejavnosti na podlagi Uredbe o programih 
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006. Sredstva se bodo dodelila 
za: 
a) izvedbo novih komasacij, 
b) sanacijo nedokončanih komasacij. 

Poleg tega bomo namenili del sredstev tudi za storitve, ki jih izvaja MKGP ter vključujejo pripravo ustreznih 
strokovnih podlag, recenzij in strokovnih mnenj in podzakonskih aktov za ustrezno vodenje ukrepa. 

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

Majhnost, razdrobljenost, neustrezna oblika in velikost kmetijskih zemljišč je poleg majhnosti kmetijskih posestev 
eden izmed glavnih strukturnih problemov slovenskega podeželja. Razdrobljena zemljiška posestna struktura 
predstavlja velik problem pri konkurenčnosti slovenskih kmetij. S tem ukrepom bomo prispćvali k izboljšanju 
zemljiške strukture, racionalnejši kmetijski proizvodnji, izboljšanju delovnih pogojev, urejanju lastniških razmerij 
ter možnosti za realizacijo posameznih prostorskih projektov. 

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

Na področju izvedbe novih komasacij je osnovno merilo površina komasiranih zemljišč in pa čim bolj smotrna 
oziroma racionalna razdelitev kmetijskih zemljišč. Število izvedenih ha komasacij je odvisno od številnih 
dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši predvsem razdrobljenost zemljišč, števila vključenih lastnikov 
zemljišč, obstoječe infrastrukture, vključenosti denacionalizacijskih upravičencev,...V letu 2005 se predvideva 
zaključitev 250 ha komasacij, financiranih v letu 2003 ter uvedba oz. -financiranje okrog 1.200 ha novih komasacij. 

Obenem se bo nadaljevalo izvajanje programa sanacije nedokončanih komasacij. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke ^ 

Predmet podpore novih komasacij so komasacije, ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov (železniške g 
proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki, itd.), za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje S 
infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja, komasacije, ki so na £] 
območju izgradnje namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij ali se na določenem območju uvajajo D 
prvič. Predmet podpore so tudi komasacije na območjih, kjer so pravnomočno zaključeni postopki denacionalizacije <*> 
ali na območjih z izrazito neugodno posestno strukturo (več kot dve parcele na ha). 

Sanacija nedokončanih komasacij se izvaja v okviru programa sanacije nedokončanih komasacij. 

Sredstva bodo namenjena tudi za financiranje dejavnosti na področju strokovnih vsebin in podlag potrebnih za 
izvajanje ukrepa, kar bo izvajalo MKGP. Sem sodi financiranje priprave podzakonskih aktov, priprave ostalih 
strokovnih podlag in analiz ter dela komisij, v okviru izvajanja ukrepa. 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-04-2007 Sanacija nedokončanih komasacij; ur. 2003-04 

Sredstva so namenjena sanaciji nedokončanih komasacij kakor tudi za storitve, kijih izvaja MKGP ter vključujejo 
pripravo ustreznih strokovnih podlag, recenzij in strokovnih mnenj in podzakonskih aktov za ustrezno vodenje 
ukrepa. Sanacija nedokončanih komasacij se izvaja v okviru programa sanacije nedokončanih komasacij. Sredstva 
so namenjena tudi za financiranje dejavnosti na področju strokovnih vsebin in podlag potrebnih za izvajanje ukrepa, 
kar bo izvajalo MKGP. Sem sodi financiranje priprave podzakonskih aktov, priprave ostalih strokovnih podlag in 
analiz ter dela komisij, v okviru izvajanja ukrepa. 

• 2311-05-3002 Sanacija nedokončanih komasacij 2005 

Namen tega projekta je sanacija oz. dokončanje nedokončanih komasacij, ki so bile večinoma izvajane pred letom 
1996. 

• 2311-05-3003 Nove komasacije; uredba 2005-2006 

Sredstva so namenjena izvedbi novih komasacij kakor tudi za storitve, ki jih izvaja MKGP ter vključujejo pripravo 
ustreznih strokovnih podlag, recenzij in strokovnih mnenj in podzakonskih aktov za ustrezno vodenje ukrepa. Sem 
sodi financiranje priprave podzakonskih aktov, priprave ostalih strokovnih podlag in analiz ter dela komisij, v 
okviru izvajanja ukrepa. Predmet podpore novih komasacij so komasacije, ki so posledica izgradnje infrastrukturnih 
objektov (železniške proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki, itd.), za tisti del, ki presega obveznosti 
investitorja gradnje infrastrukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno zaključeno celoto tega območja, 
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komasacije, ki so na območju izgradnje namakalnih sistemov oziroma drugih agrarnih operacij ali se na določenem 
območju uvajajo prvič in imajo izrazito neugodno posestno strukturo,... 

2436 - Vzdrževanje akumulacije Vogršček 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Akumulacija Vogršček je največja akumulacija in namakalni razvod v državi. Velikost akumulacije, ki znaša okrog 
8 mio mJ vodnega zajetja, predstavlja pomembno strateško ter varnostno (glede stabilnosti pregrade) nalogo za 
državo, zato se v okviru tega ukrepa zagotavlja sredstva za vzdrževanje tega namakalnega sistema in akumulacije. 

Storitev je namenjena najnujnejšim vzdrževalnim delom in nadzoru nad tem delom, na osnovnem in sekundarnem 
razvodu namakalnega sistema Vogršček ter vzdrževanju akumulacije za namen namakanja kmetijskih zemljišč. 

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

Izhodišče: Neugodni klimatski pogoji in izrazita sezonska nihanja pri pridelavi, kar zmanjšuje količino in kvaliteto 
kmetijskih pridelkov. 

MK.GP zagotavlja sorazmerni delež priznanih stroškov za vzdrževanje akumulacije (glede na uporabo koristnega 
volumna zajetja za namakanje kmetijskih površin) in sredstva za vzdrževanje primarne in sekundarne infrastrukture 
namakalnega sistema, s pripadajočimi mostnimi konstrukcijami in črpališči. 

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

V letu 2005, se bo opravilo vzdrževanje največjega namakalnega sistema in akumulacije Vogršček za namen 
namakanja kmetijskih zemljišč. 

Kot merilo za doseganje zastavljenih ciljev se bo upoštevalo število uporabnikov namakalnega sistema in površina 
namakanih kmetijskih površin. 

V letu 2005 bomo financirali potrjene programe vzdrževanja akumulacije Vogršček v skladu z obveznostmi po 
vodnogospodarskih dovoljenjih in v okviru razpoložljivih sredstev. V letu 2005 bomo podprli vzdrževanje 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311 -04-0082 Investicijsko vzdrževanje akumulacije Vogršček - 2005 

Projekt je namenjen vzdrževanju akumulacije in namakalnega razvoda Vogršček. MKGP zagotavlja sorazmerni 
delež priznanih stroškov za vzdrževanje akumulacije (glede na uporabo koristnega volumna zajetja za namakanje 
kmetijskih površin) in sredstva za vzdrževanje primarne in sekundarne infrastrukture namakalnega sistema, s 
pripadajočimi mostnimi konstrukcijami in črpališči. Projekt vključuje izdatke na podlagi programa za leto 2005. 

B 
akumulacije Vogršček v višini in obsegu kakor nam narekuje zakonodaja in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. £ 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke rs 
P o. 

8227 - Vzdrževanje melioracijskih sistemov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena zbiranju sredstev za vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih 
sistemov. Sredstva se zbirajo v skladu z zakonskimi določili. Poraba sredstev je možna le za namen, za katerega so 
bila sredstva zbrana. Izbrani upravljavci hidromelioracijskih sistemov poskrbijo za izvedbo vzdrževanja v skladu s 
potrjenimi letnimi programi, ki so usklajeni z razpoložljivimi zbranimi sredstvi za ta namen. Vzdrževanje 
melioracijskih sistemov je temeljni pogoj za učinkovito uporabo namakalnih sistemov. 

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

Vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov seje do leta 1989 opravljalo v skladu z navodili odbora za melioracije pri 
Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. Po razpadu Zveze vodnih skupnosti Slovenije in do sprejema Zakona o 
kmetijskih zemljiščih, t.j. do leta 1996, so za vzdrževanje melioracijskih sistemov skrbele občine, oziroma njihove 
upravne enote. 

Od sprejema Zakona o kmetijskih zemljiščih leta 1996 pa je zaradi slabih rezultatov vzdrževanje melioracijskih 
sistemov prevzela država. Zavezala se je, da bo pripravila kataster melioracijskih sistemov in naprav in da bo 
zbiranje sredstev za vzdrževanje potekalo preko proračuna države. 

Leta 2002 smo začeli vzpostavljati digitalno informacijsko bazo katastra melioracijskih sistemov in naprav, ki je 
zakonska podlaga za zbiranje sredstev za vzdrževanje. V letu 2003 smo prvič vzpostavili zakonski postopek zbiranja 
sredstev in seje na veČini hidromelioracijskih površin v Sloveniji že začelo izvajanje vzdrževanja. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V letu 2005 bomo v skladu s prilivi zbranih sredstev lastnikov oziroma zakupnikov hidromelioriranih zemljišč, 
vzdrževali hidromelioracijske sisteme po potrjenih programih. 

Kot merilo za doseganje zastavljenih ciljev se bo upoštevalo število vzdrževanih melioracijskih sistemov in število 
ha melioriranih kmetijskih površin. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Poraba sredstev je možna le za namen, za katerega so bila sredstva zbrana. Izbrani upravljalci hidromelioracijskih 
sistemov poskrbijo za izvedbo vzdrževanja v skladu s potrjenimi letnimi programi, ki so usklajeni z razpoložljivimi 
zbranimi sredstvi za ta namen. 

Proračunska postavka se polni z namenskimi sredstvi na podlagi davčne odmere za vzdrževanje in redno delovanje 
melioracijskih sistemov Slovenije. Poseben tip proračunske postavke tako zahteva ločitev od proračunske postavke 
Zemljiške operacije, v katero spada. 

Vključenost v projekte NRP: 
• 2311-04-2023 Vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov 2003, 
• 2311-04-2014 Vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov 2004 in 
• 2311-04-2015 Vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov 2005. 

11032301 - Delovanje služb in javnih zavodov 

o 

Opis podprograma 

Podprogram obsega aktivnosti in investicije potrebne za ustrezno funkcioniranje delovanja javnih služb in javnih 
zavodov. Obseg letnega dela in vsebine se določajo na podlagi sprejetih letnih programih in na podlagi letnega 
programa dela v smislu izvajanja zakonskih določil s tega področja. Sredstva so namenjena za plače, prispevke 
delodajalcev, materialne stroške, investicije in za plačilo drugih stroškov za v nadaljevanju navedena področja. 

V okvir podprograma sodijo t.i. javne službe s področja kmetijstva kot so kmetijska svetovalna služba in javna 
služba strokovnih nalog v živinoreji. Podprogram obsega financiranje delovanja naslednjih javnih zavodov: Javni 
zavod Kobilarna Lipica, Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable in osem območnih kmetijsko 
gozdarskih zavodov KGZS ter zavodi in druge organizacije, ki jih določa 84. člen Zakona o živinoreji, ki izvajajo p 
javno službo strokovnih nalog v živinoreji. Prav tako so sredstva namenjena tudi posameznim rejcem plemenskih 
živali, ki so v skladu z zakonom o živinoreji vključeni v potrjen rejski program. 

Sredstva so namenjena za posodobitev šolskih posestev in raziskovalno - izobraževalnih centrov ter nakup 
kmetijskih zemljišč za potreb za šole, ki nimajo ustreznih posestev za izvajanje praktičnega pouka. Sredstva so 
namenjena za zagotavljanje najmanjšega obsega varstva javnega zavoda, ki ga določa Zakon o Kobilarni Lipica za 
najmanjše število konj, oskrbo in nego konj, zdravstveno varstvo konj ter preizkus delovne sposobnosti konj. 
Sredstva se bodo koristila za financiranje investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, obnovo hlevov in silosa, 
urejanje ograj posestva, ureditev hipodroma, ureditev namakalnega sistema ter nabavo opreme kot so boksi za konje, 
oprema za veterinarsko ambulanto, v Kobilarni Lipica. Poleg naštetega, pa še za nujno potrebno povečanje črede 
konj. 

Sistem sledljivosti živali je poleg testiranja ključni preventivni ukrep proti BSE in drugih kužnih bolezni živali, ki se 
izvaja. Vzpostavitev tega sistema je tudi pogoj za pristop EU, saj je ta sistem del IAKSa - sistema za kontrolo nad 
finančnimi intervencijami. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva, 
- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- Strategiji razvoja Slovenskega kmetijstva, 
- Programu reforme kmetijske politike 1999 - 2002, 
- Programu razvoja kmetijstva, živilstva in ribištva 2000 - 2002, 
- Zakonu o kmetijstvu, 
- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, 
- Zakon o Kobilarni Lipica, 
- Zakon o živinoreji, 
- Program varstva in razvoja Kobilarne Lipica, ki ga je določila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 309- 

00/2001-5 z dne 30. 01.2003, 
- Program dela Kobilarne Lipica za leto 2004, 
- Državni program za sprejem acquis - NPAA, 
- Zakon o veterinarstvu, 
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- Zakon o živinoreji, 
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji govedi, 
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev, 
- Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Okolju prijazen razvoj kmetijstva; 
- Zagotavljanje varnosti in kakovosti hrane oz. živil; 
- Ohranjanje obdelanosti kmetijskih zemljišč; 
- Izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih zemljišč; 
- Izboljšanje socio - ekonomske strukture kmetij; 
- Strukturne spremembe in večanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva; 
- Zagotavljanje primerne dohodkovne ravni, stabilnih pogojev gospodaijenja in izboljšanje ekonomskega in 

socialnega položaja kmetov; 
- Usposobitev služb in javnih zavodov na področjih sistemske, tehnične in kadrovske usposobitve za prevzem 

skupne kmetijske politike EU; 
- Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti izvajanja javnih služb v kmetijstvu (znižanje stroškov, 

prestrukturiranje, tehnološka prenova, specializacija izvajalcev); 
- Izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev na podeželju; 
- Razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti in z njimi povezanih delovnih mest na podeželju; 
- Povezovanje kmetov pri nastajanju nove gospodarske infrastrukture za učinkovitejše trženje proizvodov ter s tem 

doseganje razpoznavnosti produktov tako na lokalnem kot tudi na širšem trgu.; 
- Z ohranjanjem kmetovanja vzdrževanje poseljenosti in prepoznavnosti podeželja; 
- Ohranjanje in obnova biotske pestrosti, vzpodbujanje pridelave domačih sort kmetijskih rastlin in reje domačih 

pasem, ki predstavljajo nacionalno pomemben genski sklad in jim sicer grozi izumrtje; 
- Usposobitev organizacij v živinoreji v skladu z Zakonom o živinoreji; 
- Zagotavljanje in omogočanje ustreznega prometa s plemenskim materialom na skupnem EU trgu in v izvozu v 

tretje države; 
- Povečevanje učinkovitosti javnih služb v kmetijstvu vključno z postopnim večanjem deleža sofinanciranja s 

strani uporabnikov; ' 
- Razvoj znanstveno raziskovalnega dela; 
- Izboljševanje izobrazbene ravni kmetov in zaposlenih v kmetijstvu. S 

3 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedbeni cilj je čim večji % realizacije letnih programov dela javnih služb in javnih zavodov. 

Indikatorji so ocene v % glede na poročila o realizacije letnih programov dela javnih služb in javnih zavodov. 
Uspešnost podprograma se meri tudi v % izvedbe načrtovanih investicij v tekočem letu v javne zavode, šolske 
prostore in šolska posestva. 

5521 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki »Sredstva za izvedbo ZSPJS« se zagotavljajo sredstva za odpravljanje plačnih nesorazmerij za 
zaposlene pri posrednih proračunskih uporabnikih, ki se financirajo v okviru transferov. Pravice porabe so 
predvidene v višini 0,20 % izplačanih plač od julija 2004 dalje in dodatno 0,50 % od julija 2005 dalje (skupaj od 
julija 2005 dalje v višini 0,70 %). 

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

Način uporabe in upravljanja s sredstvi za izvedbo zakona o sistemu plač v javnem 

sektorju bo določen s posebnim navodilom pristojnega ministrstva. 

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

Odpravljanje nesorazmerij med osnovnimi plačami za zaposlene pri posrednih uporabnikih državnega proračuna po 
uveljavitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

1328 - Identifikacija in registracija živali 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnost zajema razvoj, implementacijo in tekoče izvajanje sistema identifikacije in registracije živali 
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(govedo, ovce in koze, prašiči, kopitarji). To vključuje vodenje in tekoče vzdrževanje centralnega registra živali ter 
evidence imetnikov imetnikov živali. Pri govedu je potrebno tekoče evidentiranje vseh rojstev, uvozov, premikov 
med gospodarstvi, zakolov, poginov in izvozov živali (v 7 dneh po dogodku), pri ostalih vrstah pa evidentiranje vseh 
premikov živali med gospodarstvi ter zajem staleža živali na letnem nivoju. Vzpostavljanje omenjenih registrov 
spada med aktivnosti prilagajanja slovenskega pravnega reda pravnemu redu EU. 

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

Cilj aktivnosti identifikacije in registracije živali je vzpostaviti in redno vzdrževati nacionalno centralno evidenco 
imetnikov rejnih živali in centralni register živali (govedo, ovce in koze, prašiči, kopitarji) z namenom varovanja 
zdravja ljudi in živali, spremljanja in nadzora nad ukrepi kmetijske politike, ter podporo izvajanju strokovnih nalog 
v živinoreji. 

Srednjeročni cilj je razvoj in implementacija sistema identifikacije in registracije živali, gospodarstev in imetnikov 
živali. 

Izvedbeni cilji za leto 2005 vključujejo redno operativno delo pri identifikaciji in registraciji goveda, dokončanje 

implementacije sistemov identifikacije in registracije pri ovcah, kozah in prašičih, ter sodelovanje pri vzpostavljanju 
sistema identifikacije in registracije kopitarjev. 

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

Izvedbeni cilji za leto 2005 vključujejo redno operativno delo pri identifikaciji in registraciji goveda, dokončanje 
implementacije sistemov identifikacije in registracije pri ovcah, kozah in prašičih ter sodelovanje pri vzpostavljanju 
sistema identifikacije in registracije kopitarjev. 

GOVEDO: operativnost sistema - da, popolnost CRG - 98 %, ažurnost CRG -7 dni, vzpostavljanje javne službe na 
terenu - da, vzpostavitev nadzora nad izvajanjem sistema I&R - popolna; vzpostavitev mehanizmov administrativne 
kontrole - visoka, funkcionalnost softvera za podporo sistema I&R - visoka, informiranje strank - 5, tekoče 
izvajanje sistema I&R - da, sofinanciranje storitev I&R - da. 

DROBNICA: operativnost sistema - da, popolnost CRG - 85 %, vzpostavljanje javne službe na terenu - da, S 
vzpostavitev nadzora nad izvajanjem sistema I&R - popolna, vzpostavitev mehanizmov administrativne kontrole s 

dopolnjeni, funkcionalnost softvera za podporo sistema I&R - dopolnjena, informiranje strank - 3, tekoče izvajanje 
sistema I&R - da, sofinanciranje storitev I&R - da. 

PRAŠIČI: pri prašičih so planirani indikatorji enaki kot pri drobnici. §5 

KOPITARJI: predvideno sodelovanje službe za identifikacijo in registracijo živali pri razvoju in pripravi sistema, 
vzpostavitvi javne službe za izvajanje nalog na terenu, pri sofinanciranju storitev I&R, tekoče izvajanje sistema. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Znotraj sistema označevanja in registracije živali potekajo, poleg vodenja centralnega registra živali in evidence 
imetnikov živali, še druge aktivnosti. Te aktivnosti vključujejo: vzpostavitev sistema za kontrolo registriranih 
podatkov in odpravljanje napak, izdajanje predpisane dokumentacije (potni listi za govedo, register govedi na 
gospodarstvu...), organizacija izvedbe in sofinanciranja storitev označevanja živali ter aktivnosti za informiranje 
rejcev. Znotraj službe je organiziran tudi info telefon za komuniciranje s službami in imetniki živali. V letu 2004 so 
bile izvedene še dodatne naloge v okviru vzpostavitve registra čebelnjakov. Potekala je priprava in razvoj 
računalniške aplikacije za vpis v register čebelnjakov, priprava in tisk obrazcev za vpis v register čebelnjakov ter 
priprava informativne brošure za čebelarje. 

Vključenost v projekte NRP: 
2311 -04-60 Sofinanciranje označevanja živali - program 2004 
2311-04-61 Sofinanciranje označevanja živali - program 2005 

V fazi vzpostavljanja sistema je sofinanciranje storitev označevanja živali pripomoglo k realizaciji ciljev v okviru 
celotnega sistema sledljivosti govedi. Vzpostavitev, implementacija in po tem tekoče izvajanje sistema identifikacije 
in registracije živali (govedo, ovce in koze, prašiči, kopitarji) je kompleksen projekt, katerega temeljni pogoj je 
ustrezna in pravočasna označitev živali. Namen je sofinanciranje storitev označitve živali, s ciljem učinkovitega 
delovanja celotnega sistema identifikacije in registracije. 

1317 - Javna kmetijska svetovalna služba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena delovanju javnih služb kmetijskega svetovanja in za opravljanje zakonsko določenih nalog 
gozdarskega svetovanja. Javna služba kmetijskega svetovanja se izvaja po programu javne službe, na podlagi 
Zakona o kmetijstvu in Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ter nacionalnega programa razvoja 
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kmetijstva in podeželja. Kmetijsko svetovanje pomeni pomemben del nadgradnje delovanja celotnega sistema, ki 
omogoča izvajanje strategije razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja, izvedbo nacionalnih ukrepov kmetijske 
politike in ukrepov skupne kmetijske politike Evropske unije. 

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

(AJdolgoročni 

povečevanje učinkovitosti, gospodarnosti in uspešnosti izvajanja javnih služb na področju kmetijskega svetovanja, 

(B)srednjeročni 

Izvedba reforme javnih služb na področju kmetijstva; (ponovna ocena nalog, ki se opravljajo kot javne službe, obseg 
nalog javne službe, organiziranost, konkurenca ipd.). 

uveljaviti sistemsko ureditev javnih služb kmetijskega svetovanja na področju kmetijstva, kot osnove za začetek 
vnašanja konkurence, povečevanje učinkovitosti in vsebinske transformacije obstoječih služb, ki doslej pretežno 
izvajajo te naloge; 

postopno zniževanje proračunskega financiranja in uvajanje sofinanciranja s strani uporabnikov zlasti pri nalogah 
kmetijskega svetovanja. 

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

Realizacija programa dela javne službe kmetijskega svetovanja vsebovana v Letnem programu dela KGZS in 
kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2005; 

Merila: 

Uspešnost izvedbe dela javne službe kmetijskega svetovanja načrtovana v letnem programu dela KGZS in kmetijsko 
gozdarskih zavodov se bo opravila zlasti na podlagi naslednjih meril: 
- število uporabnikov svetovalnih vsebin; 
- število novih uporabnikov svetovalnih vsebin; 
- število programov usposabljanje za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti; ^ 
- število pripravljenih projektov in poslovnih načrtov; 
- ocena informiranja prebivalstva na podeželju o vrsti in dostopnosti vseh vrst svetovalnih storitev in o vrstah že 

pripravljenih razvojnih programih. ^ 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 
• 2311-04-0012 Svetovanje v kmetijstvu - program 2004 
• 2311 -04-0013 Svetovanje v kmetijstvu - program 2005 

Namen in cilj: » 

Realizacija programa javne službe kmetijskega svetovanja vsebovana v Letnem programu dela KGZS in kmetijsko 
gozdarskih zavodov za leto 2005. 

5545 - Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni zavod Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable (v nadaljevanju: Center Jable), bo zagotavljal pogoje za 
raziskovalno, razvojno in pospeševalno dejavnost po vključitvi Slovenije v EU. Center Jable bo deloval v skladu s 
prakso EU, ki imajo za potrebe raziskovalnega, razvojnega, izobraževalnega in pospeševalnega dela na področju 
kmetijstva in podeželja organizirane državno razvojno - pospeševalne centre. Center Jable bo s svojo dejavnostjo 
prispeval k uspešnejšemu vključevanju slovenskega kmetijstva na EU tržišče in prispeval k povečanju njegove 
konkurenčnosti in ekonomske uspešnosti. Poudarek bo tudi na programih regionalnega povezovanja s podobnimi 
institucijami iz sosednjih držav. Sredstva bodo na podlagi letnega programa dela namenjena za tekoče delovanje, za 
investicijsko izgradnjo in komunalno opremljanje Centra. 

Dejavnosti se bodo izvajale na posestvu Jable, ki bo obsegal rekonstruiran in obnovljen grad Jable z vso potrebno 
infrastrukturo (poslovni prostori, dvorane) in pripadajočimi, prav tako obnovljenimi objekti (prenova hlevov v 
razstavno-prodajne prostore, izgradnja laboratorija, bivalnih prostorov za udeležence izobraževanj, skladišča). 

Vlada RS lahko s sklepom opredeli, da se na Centru izvajajo nove naloge in za njihovo izvajanje zagotovi dodatna 
potrebna proračunska sredstva. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Temeljni cilj je obnova gradu Jable, izgradnja dvorane in komunalne infrastrukture ter tako vzpostaviti tehnične 
pogoje za delovanje Centra Jable. Sredstva na tem projektu so namenjena za delovanje javnega zavoda po 
predhodno sprejetem programu dela, ki ga za vsako leto pripravi vodstvo Centra Jable, soglasje dajo ustanovitelji, 
potrdi pa ga Vlada RS. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Investicijski projekt za obnovo gradu Jable se nahaja v načrtu razvojnih projektov pod šifro 2311-01-5001 Center za 
razvoj kmetijstva in podeželja Jable. 

V letu 2005 bo potrebno tudi delno pokriti stroške delovanja javnega zavoda po predhodno potrjenem programu dela 
(investicijski in vzdrževalni stroški, stroški plač in opreme delovnih prostorov). 

c 

6767 - Javni zavod Kobilarna Lipica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju najmanjšega obsega varstva kulturnega spomenika, predvsem reji 
črede konj, kot neokrnjenemu delu kulturnega spomenika, z zakonsko določenim najmanjšim številom linij in rodov 
lipicanskih konj in minimalnemu obveznemu obsegu dela in dejavnostim, kot so oskrba in nega konj, zdravstveno 
varstvo lipicancev, preizkus delovne sposobnosti in šolanja lipicancev, usposabljanje nujno potrebnih jahačev in 
predstavitvene dejavnosti. Sredstva služijo tudi za nujno investicijsko vzdrževanje in obnovo ter nakupu opreme v 
Kobilarni Lipica. 

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

Dolgoročni cilj je varovanje, ohranjanje in razvoj črede lipicanskih konj, kot naše kulturne dediščine in ene 
najstarejših kulturnih pasem konj, ki velja za ogroženo tudi po mednarodnih merilih. Ohranjanje primernega števila 
linij in rodov naše avtohtone pasme konj v obsegu, ki bo, tudi zaradi genetske raznovrstnosti, omogočal dobro 
strokovno delo in razvoj kobilarne v vrhunsko strokovno in raziskovalno ustanovo in uveljavljanje njenega rejskega 
vpliva v mednarodnem merilu. g 

V proračunskem letu 2005 bo Kobilarna Lipica kot javno službo izvajala naslednje dejavnosti: ^ 
- reja in vzreja konj lipicancev, pripuščanje, osemenjevanje, selekcija, rodovništvo, preizkušanje in šolanje konj; D 
- spremljanje reje in vzreje konj lipicancev v lasti rejcev Združenja rejcev lipicanca Slovenije, zagotavljanje tn 

potrebnega števila žrebcev - plemenjakov oz. potrebnih količin žrebčevega semena za plemenske kobile teh 
rejcev in strokovno svetovanje tem rejcem; 

- organizirane kulturnih in športnih prireditev na zavarovanem območju; 
- varstvo kulturne dediščine. 

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

V proračunskem letu 2005 se načrtuje reja zadostnega števila konj primerne rejske kvalitete in primernega 
zdravstvenega stanja, zagotavljanje kvalitetnih plemenskih žrebcev in kobil ter vzreja kvalitetnih jahalnih in voznih 
konj. Konec leta 2005 naj bi čreda lipicancev v Kobilami Lipica dosegla število 360 konj. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Dolgoročni cilj projekta je kakovostno in dolgoročno stabilno upravljanje z naravno in kulturno dediščino na 
območju Kobilarne Lipica. Zagotavljajo se prostorske in druge možnosti za kakovostno rejo konj lipicanske pasme. 

Vključenost projektov NRP: 2311-04-0024 JZ Kobilarna Lipica - investicije, program 2005. 

2560 - Kmetijska gozdarska zbornica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena delovanju javnih služb kmetijskega svetovanja in za opravljanje zakonsko določenih nalog 
gozdarskega svetovanja. Javna služba kmetijskega svetovanja se izvaja po programu javne službe na podlagi Zakona 
o kmetijstvu in Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ter nacionalnega programa razvoja kmetijstva in 
podeželja. Kmetijsko svetovanje pomeni pomemben del nadgradnje delovanja celotnega sistema, ki omogoča 
izvajanje strategije razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja, izvedbo nacionalnih ukrepov kmetijske politike in 
ukrepov skupne kmetijske politike Evropske unije. 

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

Cilji: 
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(A)dolgoročni 

povečevanje učinkovitosti, gospodarnosti in uspešnosti izvajanja javnih služb na področju kmetijskega svetovanja, 

(B)srednjeročni 

Izvedba reforme javnih služb na področju kmetijstva; (ponovna ocena nalog, ki se opravljajo kot javne službe, obseg 
nalog javne službe, organiziranost, konkurenca ipd.). 

uveljaviti sistemsko ureditev javnih služb kmetijskega svetovanja na področju kmetijstva, kot osnove za začetek 
vnašanja konkurence, povečevanje učinkovitosti in vsebinske transformacije obstoječih služb, ki doslej pretežno 
izvajajo te naloge; 

postopno zniževanje proračunskega financiranja in uvajanje sofinanciranja s strani uporabnikov zlasti pri nalogah 
kmetijskega svetovanja. 

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

Realizacija programa dela javne službe kmetijskega svetovanja vsebovana v Letnem programu dela KGZS in 
kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2004; 

Merila 
- Uspešnost izvedbe dela javne službe kmetijskega svetovanja načrtovana v letnem programu dela KGZS in 

kmetijsko gozdarskih zavodov se bo opravila zlasti na podlagi naslednjih meril: 
- število uporabnikov svetovalnih vsebin; 
- število novih uporabnikov svetovalnih vsebin; 
- število programov usposabljanje za opravljanje kmetijske in s kmetijstvom povezane dejavnosti; 
- število pripravljenih projektov in poslovnih načrtov; 
- ocena informiranja prebivalstva na podeželju o vrsti in dostopnosti vseh vrst svetovalnih storitev in o 

vrstah že pripravljenih razvojnih programih. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 
VO 

Vključenost v projekte NRP: c 
• 2311-04-0012 Svetovanje v kmetijstvu - program 2004 
• 2311 -04-0013 Svetovanje v kmetijstvu - program 2005 

• • ID Namen in cilj: £ 

Realizacija programa javne službe kmetijskega svetovanja vsebovana v Letnem programu dela KGZS in kmetijsko 
gozdarskih zavodov. 

2246 - Kongresi s področja zootehnike 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju kongresa Evropskega združenja za reprodukcijo domačih živali ESDAR s 
sedežem v Utrechtu-na Nizozemskem. Evropsko združenje za reprodukcijo domačih živali je bilo ustanovljeno 1. 
1997 v Nemčiji, danes pa jo sestavlja preko 33 držav s približno 300 člani inje pomembna mednarodna organizacija 
za področje razmnoževanja domačih živali. Članice so znanstvene, strokovne in izobraževalne institucije iz skoraj 
vseh držav Evrope, povezuje pa se tudi z drugimi organizacijami s področja živinoreje. Na podlagi sklepa Vlade 
Republike Slovenije bo leta 2006 v Kobilarni Lipica in Portorožu organiziran 10. kongres Evropskega združenja za 
reprodukcijo domačih živali ESDAR s sedežem v Utrechtu-na Nizozemskem. 

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

Zagotavljanje aktivnega članstva v mednarodnih organizacijah, ki imajo izreden pomen za slovensko živinorejo. 
Uspešna izvedba kongresa in zadostna strokovna in mednarodna odmevnost. 

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

Uspešna izvedba kongresa in zadostna strokovna in mednarodna odmevnost. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

S programom se zagotavlja sofinanciranje kongresa evropskega združenja za reprodukcijo, ki bo leta 2006 potekal v 
Sloveniji. Vključenost projektov NRP: 2311-04-0098 Kongres ESDAR 2006 (reprodukcija domačih živali). 
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2070 - Podpora reji in preizkušanju plemenskih živali 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje reje plemenskih živali omogoča uporabo visoko kakovostnega genetskega materiala v široki reji 
govedi, konj, prašičev, kuncev in drobnice pri rejcih, ki so aktivno vključeni v izvajanje Skupnega temeljnega 
rejskega programa. Sredstva se namenjajo izvajanju javne službe strokovnih nalog v živinoreji za izvajanje enega 
dela rejskega programa saj se sredstva namenjajo izvajanju uradnih preizkušanj plemenskih živali, oziroma njihovih 
potomcev. Predpisi EU določajo minimalne kriterije za pristop s plemenskim materialom na skupni trg EU. Osnovni 
kriterij za opredelitev plemenskih živali pa so tudi izvršena predpisana uradna preizkušanja živali ali njihovih 
potomcev. Seveda so v teh stroških zajeti tudi stroški nakupov živali za uradne preizkuse ter za plačilo predpisanih 
veterinarskih pregledov, preden se živali vhlevijo v testne postaje, osemenjevalne centre ali na kmetije, ali dajo v 
promet, ter stroški opravljenih laboratorijskih analiz mesa, mleka, disekcij in podobno. S širjenjem genetskega 
napredka preko kakovostnih plemenskih živali pa dosegamo pri rejcih boljše proizvodnje rezultate ter tudi boljšo 
kakovost živinorejskih proizvodov, oziroma višjo kakovost hrane za potrošnika. 

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

Na podlagi Zakona o živinoreji rejski program določa, daje potrebno zagotavljati zadostno število plemenjakov za 
potrebe razmnoževanja, na način, da se prepreči parjenje v sorodstvu, da se zagotavlja ohranjanje pasem in biotsko 
raznovrstnost, poleg tega pa so izhodišča tudi: 
- ' izboljševanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih živali ob upoštevanju njihove vitalnosti; 
- ohranjanje raznolikosti genomov in avtohtonih pasem; 
- zadostna prireja kakovostnih živalskih proizvodov; 
- zagotavljanje biotske raznovrstnosti v živinoreji; 
- preprečevanje negativnih posledic razmnoževanja v sorodstvu; 
- urejen promet s plemenskim materialom in živalskimi proizvodi; 
- usklajenost s predpisi na področju zootehnike EU, pristop na skupni EU trg s plemenskimi živalmi, njihovim 

semenom, jajčnimi celicami in zarodki, ter zagotavljanje izvoza v tretje države; 

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

- zagotovitev zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe naravnega pripusta |j 
in drugega plemenskega materiala; 
zagotoviti zadostne količine živalskega semen?, da bo možno osemeniti najmanj 80 % celotnega staleža krav 3 

- v rejski program vključiti tako število živali, ter uporabiti take testne metode in kombinacije plemenjakov, da so So 
preprečene depresije zaradi inbridinga ter zagotovljeno načrtno izkoriščanje heterosisa; 

-. stalno povečevanje števila živali vpisanih v rodovniške knjige; 
- ugotavljanje genotipov; 
- ohraniti prisotnost na domaČem trgu s plemenskim materialom tudi po vstopu v EU; 
- letni potrjeni program dela; 
- mesečna in letna poročila o opravljenem delu. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 
• 2311-04-0094 Reja in preizkušanje plemenskih živali - 2004 
• 2311-04-0096 Reja in preizkušanje plemenskih živali -2005 

S programom se zagotavlja izvajanje uradnih preizkušenj plemenskih živali oziroma njihovih potomcev in s tem 
zagotavljanje kakovostnega genetskega materiala v široki reji govedi, konj, prašičev, drobnice in kuncev. Cilj 
projekta je zagotavljanje zadostnega števila preizkušenih plemenjakov. 

I 

2072 - Razvoj konjereje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Države EU so v preteklosti veliko vlagale tudi v razvoj toplokrvne reje in razvoj konjeniškega športa v svojih 
državah, čemer sledi tudi Slovenija. Prav tako pa ne smemo zanemariti reje hladnokrvnih pasem konj za različne 
namene. Direktiva EU, ki določa državne pomoči, ne omejuje ukrepov posameznih držav članic na področju 
konjereje. Nujno je potrebno vsaj še naslednjih 5 do 10 let sofinancirati razvoj te panoge v Sloveniji, da bo kasneje 
sposobna sama bojevati konkurenčni boj z ostalimi evropskimi deželami. 

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

Konjereja vse bolj predstavlja pomemben del dejavnosti v kmetijstvu, tako z vidika prireje konjskega mesa, v 
zadnjih letih pa vse bolj z vidika konjeniških prireditev in športa. Panoga je Šele v razvoju, potrebno je podpreti več 
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programov na področju ustrezne organiziranosti in izvedbe določenih konjeniških tekmovanj. Direktive EU s 
področja zootehnike določajo tudi vsebine, ki so vezane na odgovornost države članice, ki mora v okviru 
kmetijskega resorja urejati področje konjeniških tekmovanj kot javno nalogo z vidika preizkušanja delovnih 
sposobnosti konj za potrebe selekcije. Ker gre za izredno močno konkurenčno področje, se mora Slovenija 
usposobiti za tak način delovanja na skupnem EU trgu, sicer bo panoga obsojena na propad. 

Z vidika gospodarstva je vlaganje v razvoj konjereje izrednega pomena, saj se s povečevanjem števila športne in 
turistične dejavnosti na tem področju zelo hitro odpirajo dodatne zaposlitve v turizmu, športu, obrteh kot so 
sedlarstvo, športna oprema, specialna obutev, obleke. Konjereja ima tudi izreden pomen za ohranitev površin v 
funkciji proizvodnje, saj je reja konj ekološko najmanj sporna, poraba površin po posamezni živali pa je zaradi 
potrebnega dodatnega prostora za gibanje živali celo večja kot za govedo. 

Slovenskim konjeniškim organizacijam je potrebno omogočiti, da se ustrezno usposobijo za izvajanje mednarodno 
primerljivih tekmovanj in preizkusov delovnih sposobnosti kopitarjev, ter da se zagotovi nediskriminatorni dostop 
do vseh konjeniških prireditev vsem registriranim kopitarjem iz enotnega trga EU v skladu s predpisanimi pravili. 
Prav tako bo pomembno omogočiti reji hladnokrvnih konj skupni pristop na trg v organizirani obliki. 

Namen postavke je natančno zbiranje vseh tekmovalnih rezultatov za potrebe selekcijskega dela in rodovništva v 
skladu z Zakonom o živinoreji, delo pa se izvaja kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji. Podatki morajo biti 
zbrani, obdelani na predpisan način in posredovani ustreznim pooblaščenim organizacijam doma in v tujini. Vodenje 
treningov in tekmovanj s kopitarji mora potekati na predpisan način. Omogočeno bo tudi, da rejci hladnokrvnih konj 
organizirano nastopijo na trgu za plemenske živali, klavne živali in delovne konje. Vzpostaviti je potrebno sistem 
spremljanja in obdelave rezultatov tekmovanj s posrednim prenosom v rodovniške in selekcijske dokumente, ter 
vzpostavitev sistema sledljivosti športnih in delovnih konj ter omogočiti rejske preizkuse za vse osnovne pasme. 

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

Letni cilji in kazalci izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji so zlasti: 
- zbiranje vseh tekmovalnih rezultatov za potrebe selekcijskega dela in rodovništva, 
- obdelava in posredovanje zbranih podatkov, 
- usposobitev konjeniških organizacij za izvajanje mednarodno primerljivih tekmovanj in preizkusov delovnih IS 

sposobnosti kopitarjev; g 
- organiziranje rejskih predstavitev, razstav in sejmov na področju konjereje; S 
- letni potijeni program dela; c3 
- mesečna in letna poročila o opravljenem delu. g 

oo 
Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 
• 2311-04-0067 Razvoj konjereje, program 2004, 
• 2311-04-0068 Razvoj konjereje, program 2005. 

S programom se zagotavlja razvoj, implementacija in izvajanje sistema identifikacije in registracije kopitarjev ter 
ureditev preizkušanja delovnih sposobnosti kopitarjev. Cilj projekta je zbiranje vseh tekmovalnih rezultatov za 
potrebe selekcijskega dela in rodovništva, obdelava in posredovanje zbranih podatkov, usposobitev konjeniških 
organizacij za izvajanje mednarodno primerljivih tekmovanj in preizkusov delovnih sposobnosti kopitarjev in 
organiziranje rejskih predstavitev, razstav in sejmov na področju konjereje. 

2073 - Register kopitarjev 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnost zajema razvoj, implementacijo in tekoče izvajanje sistema identifikacije in registracije kopitarjev, v 
skladu z direktivo EU 90/427 in 90/426 EEC. To vključuje vodenje in tekoče vzdrževanje centralnega registra živali 
ter gospodarstev in imetnikov živali. Pri kopitarjih, kamor se prišteva konje, osle, mezge, mule ter križance med 
njimi je potrebno tekoče evidentiranje vseh rojstev, uvozov, premikov med gospodarstvi, zakolov, poginov in 
izvozov živali na predpisan način. Potrebno je vzpostaviti evidenco gospodarstev in imetnikov živali. 
Vzpostavljanje omenjenih registrov spada med aktivnosti prilagajanja slovenskega pravnega reda pravnemu redu 
EU. Na podlagi Zakona o živinoreji te naloge izvaja organizacija v živinoreji in ne SIR pri MKGP in gre za bistveno 
razliko od ostalih vrst domačih živali. Brez identifikacijskega dokumenta bo promet s kopitarji v Sloveniji, prav tako 
pa na skupnem trgu EU prepovedan. 

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

Izhodišče izvajanja identifikacije in registracije kopitarjev je vzpostaviti in redno vzdrževati nacionalni register 
imetnikov živali in živali z namenom varovanja zdravja ljudi in živali, spremljanja in nadzorom nad ukrepi 
kmetijske politike, ter podporo izvajanju strokovnih nalog v živinoreji z naslednjimi kazalci: 
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- razvoj in implementacija sistema identifikacije in registracije kopitarjev, gospodarstev in imetnikov živali, ter 
zagotoviti pooblaščenim uporabnikom tekoč dostop do registra kopitarjev; 

- redno operativno delo pri identifikaciji in registraciji kopitarjev, izobraževanje izvajalcev označevanja, založitev 
predpisanih identifikacijskih dokumentov ter priklop na informacijski sistem EU - ANIMO. 

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

Glede na odločitve DG Sanco iz Dublina bo potrebno zagotoviti za vse kopitarje v prometu tekoče izdajanje 
predpisanega identifikacijskega dokumenta za kopitarje. Dokument spremlja kopitarje za obdobje celotnega 
življenja do zakola ali do evtanazije. Zagotovljena mora biti tudi tekoča povezava z SIR, VURS, MKGP, bazo 
ANIMO ter izvajalci javne službe strokovnih nalog v konjereji. Letni cilji in kazalci na podlagi katerih se meri 
uspešnost zastavljenih ciljev so: 
- razvoj sistema l&R - priprava; 
- operativnost registra kopitarjev; ' 
- popolnost registra kopitarjev; 
- ažurnost registra kopitatjev, predpisano poročanje o spremembah; 
- vzpostavitev javne službe za izvajanje nalog na terenu; 
- vzpostavitev nadzora nad izvajanjem sistema I&R; 
- vzpostavitev mehanizmov administrativne kontrole; 
- funkcionalnost softvera za podporo sistema identifikacije in registracije kopitarjev; 
- informiranje strank (število izdanih publikacij, plakatov, informacij, pojavljanje na javnih prireditvah); 
- tekoče izvajanje sistema I&R; 
- sofinanciranje storitev identifikacije in registracije kopitarjev. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 
• 2311-04-0073 Register kopitarjev-program 2004, 
• 2311-04-0074 Register kopitarjev-program 2005 

S projektom se zagotavlja razvoj, implementacija in izvajanje sistema identifikacije in registracije kopitarjev ter S 
ureditev preizkušanja delovnih sposobnosti kopitaijev. Cilj projekta je razvoj sistema za identifikacijo in registracijo S 
kopitarjev, zagotavljanje operativnosti, ažurnost in popolnosti registra kopitarjev ter predpisano poročanje o 
spremembah. <n 

D CL C/3 
2423 - Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen proračunske postavke je zagotavljanje minimalnega, z zakonom določenega obsega selekcije v živinoreji ter 
kontrole proizvodnje. S temi programi se omogoča kontinuirano delo za izboljševanje genetskega potenciala pri 
govedu ter ovcah in kozah, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. Celotni program 
se mora izvajati v skladu s predpisanimi mednarodnimi standardi svetovne organizacije ICAR (Mednarodni komite 
za kontrolo proizvodnje). 

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

Na podlagi Zakona o živinoreji so izhodišča za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji zlasti: 
- izboljševanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih živali ob upoštevanju njihove vitalnosti; 
- ohranjanje raznolikosti genomov in avtohtonih pasem; 
- zadostna prireja kakovostnih živalskih proizvodov; 
- zagotavljanje biotske raznovrstnosti v živinoreji; 
- preprečevanje negativnih posledic razmnoževanja v sorodstvu; 
- uresničevanje pravic in dolžnosti rejcev živali ter organizacij v živinoreji; 
- redno in nemoteno izvajanje strokovnih nalog v živinoreji; 
- uporaba rezultatov strokovnega, svetovalnega, raziskovalnega in izobraževalnega dela na področju živinoreje; 
- identifikacija, označevanje in registracija domačih živali; 
- uporaba informacijskih sistemov v živinoreji; 
- urejen promet s plemenskim materialom in živalskimi proizvodi na skupnem EU trgu in v izvozu v tretje države; 
- usklajenost z predpisi na področju zootehnike EU; 
- zagotavljanje zadostnega števila živali, ki še omogoča izvajanje potrjenih rejskih programov; 
- zagotavljanje izvajanja Skupnega temeljnega rejskega programa, ki se izvaja kot javno službo strokovnih nalog v 

živinoreji; 
- ohranjanje rejskih programov slovenskih pasem domačih živali, ohraniti biotsko raznovrstnost v živinoreji, ter 

uporabljati živali predvsem kot orodje za obvladovanje kmetijskega prostora. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotovitev zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe naravnega pripusta 
in drugega plemenskega materiala; 

- zagotoviti zadostne količine živalskega semena, da bo možno osemeniti najmanj 80 % celotnega staleža krav; 
- v rejski program vključiti tako število živali, ter uporabiti take testne metode in kombinacije plemenjakov, da so 

preprečene depresije zaradi inbridinga ter zagotovljeno načrtno izkoriščanje heterosisa; 
- kontrola proizvodnosti pri mleku naj zajame v meritve in obdelavo podatkov najmanj 70.000 krav, pri mesni reji 

pa najmanj 500 krav; 
- stalno povečevanje obsega števila živali v mlečni oziroma mesni kontroli proizvodnje; 
- stalno povečevanje števila živali vpisanih v rodovniške knjige; 
- zagotavljanje sodelovanja z rejskimi organizacijami in strokovnimi združenji in institucijami v Sloveniji in v 

tujini na področju živinoreje, 
- letni potrjeni program dela, 
- mesečna in letna poročila o opravljenem delu. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 
• 2311-04-0021 Kontrola in strokovne naloge v živinoreji - 2004, za program za leto 2004, 
• 2311-04-0022 Kontrola in strokovne naloge v živinoreji - 2005, za program za leto 2005. 

S programom se omogoča kontinuirano delo na izboljševanju genetskega potenciala pri govedu in ovcah in kozah, 
kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. Celotni program se mora izvajati v skladu s 
predpisanimi mednarodnimi standardi svetovne organizacije ICAR (Mednarodni komite za kontrolo proizvodnje). 
Zagotavlja se tekoče'izvajanje strokovnih nalog in kontrole proizvodnje v živinoreji za izboljševanje genetskega 
potenciala pri domačih živalih, ohranitve biotske raznovrstnosti in zagotavljanje zadostnega Števila plemenskega 
materiala. 

<o 
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pogojev za vodenje rodovniških knjig, potijevanje rejskih programov in izdajanje zootehniških dokumentov v 
prometu na področju kinologije, felinologije, reje kožuharjev in drugih vrst malih živali, ki se redijo za gospodarski 
namen. 

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

Na podlagi Zakona o živinoreji so izhodišča za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji zlasti: 
- izboljševanje oziroma ohranjanje lastnosti domačih živali.ob upoštevanju njihove vitalnosti; 
- ohranjanje raznolikosti genomov in avtohtonih pasem; 
- zadostna prireja kakovostnih živalskih proizvodov; 
- zagotavljanje biotske raznovrstnosti v živinoreji; 
- preprečevanje negativnih posledic razmnoževanja v sorodstvu; 
- uresničevanje pravic in dolžnosti rejcev živali ter organizacij v živinoreji; 
- redno in nemoteno izvajanje strokovnih nalog v živinoreji; 
- uporaba rezultatov strokovnega, svetovalnega, raziskovalnega in izobraževalnega dela na področju živinoreje; 
- identifikacija, označevanje in registracija domačih živali; 
- uporaba informacijskih sistemov v živinoreji; 
- zagotovljen pristop na skupni EU trg in v izvoz s plemenskim materialom; 
- urejen promet s plemenskim materialom in živalskimi proizvodi; 
- usklajenost s predpisi na področju zootehnike EU; 
- zagotoviti zadostno število živali, ki še omogoča izvajanje potrjenih rejskih programov; 
- zagotoviti izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa, ki se izvaja kot javno službo strokovnih nalog v 

živinoreji; 
- ohraniti rejske programe slovenskih pasem domačih živali, ohraniti biotsko raznovrstnost v živinoreji, ter 

uporabljati živali predvsem kot orodje za obvladovanje kmetijskega prostora. 

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

Letni cilji in kazalci izvajanja javne službe strokovnih nalog v živinoreji so zlasti: 

1456 - Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen je zagotavljanje minimalnega z zakonom določenega obsega selekcije v živinoreji, reprodukcije, 
ugotavljanja proizvodnih sposobnosti živali in vodenja rodovniških knjig. S temi programi se omogoča kontinuirano 
delo na izboljševanju genetskega potenciala pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah domačih živali, kar je eden 
temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. S programom se zagotavlja tudi ureditev osnovnih 
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- zagotovitev zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe naravnega pripusta 
in drugega plemenskega materiala; 

- zagotoviti zadostne količine živalskega semena, da bo možno osemeniti najmanj 80 % celotnega staleža krav in 
najmanj 30 % staleža plemenskih svinj; 

- v rejski program vključiti tako število živali, ter uporabiti take testne metode in kombinacije plemenjakov, da so 
preprečene depresije zaradi inbridinga ter zagotovljeno načrtno izkoriščanje heterosisa; 

- kontrola proizvodnosti pri mleku naj zajame v meritve in obdelavo podatkov najmanj 70.000 krav, pri mesni reji 
pa najmanj 500 krav; 

- stalno povečevanje obsega števila živali v mlečni oziroma mesni kontroli proizvodnje; 
- stalno povečevanje števila živali vpisanih v rodovniške knjige; 
- zagotavljanje sodelovanja z rejskimi organizacijami in strokovnimi združenji in institucijami v Sloveniji in v 

tujini na področju živinoreje; 
- letni potrjeni program dela, , 
- mesečna in letna poročila o opravljenem delu. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 
• 2311-04-0021 Kontrola in strokovne naloge v živinoreji - 2004, za program za leto 2004, 
■ 2311-04-0022 Kontrola in strokovne naloge v živinoreji - 2005, za program za leto 2005. 

Proračunska postavka je vključena v načrt razvojnih programov - Služba za kontrolo proizvodnje in strokovne 
naloge v živinoreji. S programom se omogoča kontinuirano delo na izboljševanju genetskega potenciala pri vseh 
gospodarsko pomembnih vrstah domačih živali, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v 
živinoreji. Zagotavlja se tekoče izvajanje strokovnih nalog in kontrole proizvodnje v živinoreji za izboljševanje 
genetskega potenciala pri domačih živalih, ohranitve biotske raznovrstnosti in zagotavljanje zadostnega števila 
plemenskega materiala. 

6557 - Usposobitev javnih zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih centrov v kmetijstvu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke | 

Podpora resornemu šolstvu in raziskovanju s cilji zagotavljanja strokovnih podlag za izvajanje nacionalnih strategij M 

na posameznih področjih kmetijstva, usposobitev kmetov za dopolnilne dejavnosti in doseganje višje izobrazbene d 
ravni za prevzemnike kmetij. 

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

Usposodobitev šolskih posestev in obratov kmetijskih, živilskih, veterinarske in gozdarske šole in fakultet in 
raziskovalno - izobraževalnih centrov s področja kmetijstva v posameznih regijah. Doseganje stopnje opremljenosti 
posestev in obratov ter razvojnih centrov v kmetijstvu v skladu z razvojem kmetijske tehnologije in tehnike. 

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

Na podlagi izvedbe javnega razpisa sofinanciranje nabave strojev in opreme za opremljanje posestev in obratov, ter 
razvojnih centrov v kmetijstvu. Gradnja šolskega posestva pri Srednji biotehniški šoli Kranj. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost projektov NRP: 
2311-04-0031 Usposobitev javnih zavodov - razpis 2005 
2311-02-5006 Kmetijska šola Kranj 

Na podlagi izvedbe javnega razpisa sofinanciranje nabave strojev in opreme za opremljanje posestev in obratov, ter 
razvojnih centrov v kmetijstvu ter gradnja šolskega posestva pri Srednji biotehniški šoli Kranj. 

» • 

11032303 - Varstvo in registracija sort rastlin 

Opis podprograma 

V skladu z Zakonom o kmetijstvu se kot javna služba v kmetijstvu izvajajo strokovne naloge v proizvodnji 
kmetijskih rastlin, v okviru katerih se na različnih lokacijah v Sloveniji preverjajo genetske lastnosti in uporabna 
vrednost sort v sortnih in tehnoloških poskusih, izvaja selekcija in ekološka rajonizacija sort, uvajajo certifikacijske 
sheme in certificiranje semena ter izvaja naknadna kontrola certificiranega semenskega materiala. 

Postopek registracije sort kmetijskih rastlin zagotavlja, da so v prometu samo sorte, ki imajo za naše razmere 
ustrezno vrednost za pridelovanje in uporabo. Certificiranje semena, naknadna kontrola certificiranega semena ter 
preizkušanje sort v različnih agroklimatskih razmerah in ob uporabi različnih tehnologij pridelovanja so naloge, ki 
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se v skladu s temeljnimi cilji strategije razvoja slovenskega kmetijstva izvajajo s ciljem, da bi slovenskim 
pridelovalcem zagotovili kakovostno seme in sadilni material sort, ki v naših pridelovalnih razmerah dajejo 
kakovostne in stabilne pridelke kmetijskih rastlin ob čim manjši uporabi fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih 
gnojil in da bi zagotovili čim hitrejši prenos novih tehnologij pridelave v prakso. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu, 
- Zakon o semenu in sadikah, 
- Petletni program dela na področju drevesničarstva, trsničarstva in oljkarstva za obdobje 2001-2005, 
- Strategija razvoja slovenskega kmetijstva, 
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin. 

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

Dolgoročni cilji so: pridelava certificiranih brezvirusnih trsnih cepljenk in korenjakov za potrebe slovenskih 
trsničarjev registriranih za pridelavo certificiranih trsnih cepljenk in zagotavljanje kakovostnega sadilnega materiala 
za obnovo vinogradov, preskrba slovenskih drevesničarjev z izhodiščnim matičnim sadilnim materialom ter 
omogočanja introdukcije novih sort ter zmogljivosti za izvajanje aplikativnih in razvojnih poskusov v sadjarstvu, 
izvajanje strokovnih nalog selekcije, introdukcije in ekološke rajonizacije sadnih rastlin, vinske trte, zelenjadnic, 
hmelja in zdravilnih rastlin. 

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

V skladu z zakonom o kmetijstvu se kot javna služba v kmetijstvu izvajajo strokovne naloge v proizvodnji 
kmetijskih rastlin, v okviru katerih se na različnih lokacijah v Sloveniji preverjajo genetske lastnosti in uporabna 
vrednost sort v sortnih in tehnoloških poskusih, izvaja selekcija in ekološka rajonizacija sort, preizkušanje sort v 
različnih agroklimatskih razmerah in ob uporabi različnih tehnologij pridelovanja ob čim manjši uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil, uvajajo certifikacijske sheme in certificiranje semena ter izvaja 
naknadna kontrola certificiranega semenskega materiala s ciljem zagotavljanja visoke kakovosti rastlinskih 
pridelkov in proizvodov in za zagotavljanje prenosa znanja iz raziskav do uporabnikov. Nadaljevalo se je g 
selekcijsko delo pri sadnih rastlinah, vinski trti, hmelju in zdravilnih rastlinah. Izvedli so se tehnološki in ekološki 
sortni poskusi pri sadnih rastlinah, vinski trti in vrtninah. Uvedene so bile certifikacijske sheme za vse pomembnejše 
vrste kmetijskih rastlin. 

1430 - Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sadjarskima centroma in poskusnemu centru za oljkarstvo za zagotavljanja matičnega 
sadilnega materiala, omogočanja introdukcije novih sort ter zmogljivosti za izvajanje aplikativnih in razvojnih 
poskusov v sadjarstvu. Selekcijsko trsničarskima središčema pa so sredstva namenjena za izvajanje selekcijskih 
programov pridelave osnovnega matičnega izhodiščnega materiala, vzdrževanje matičnih nasadov za vzgojo 
klonskega brezvirusnega materiala za nadaljnje razmnoževanje v trsnicah, vključno z mikrovinifikacijo klonskih 
kandidatov. 

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

Naloge izvajajo: Sadjarski center Gačnik, Sadjarski center Bilje, Selekcijsko trsničarski središči Ivanjkovci in 
Vrhpolje, Poskusni center za oljkarstvo. Centri izvajajo naloge na podlagi letnega programa dela javne službe 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Letni programi centrov so vsebinsko usklajeni s petletnim programom 
razvoja sadjarstva, drevesničarstva in oljkarstva 2001 - 2005. 

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

Sredstva se dodelijo za že izvedena dela na podlagi letnih programov dela, ki jih potrdi Vlada RS v okviru letnega 
programa kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.. 

Planirani indikatorji: Na podlagi sprejetih letnih programov sadjarskega centra Gačnik in Bilje, poskusnega centra 
za oljkarstvo ter selekcijsko trsničarskih središč Ivanjkovci in Vrhpolje, se izvajanje letnih programov preverja na 
podlagi že sprejetega petletnega programa drevesničarstva, trsničarstva in oljkarstva. Na podlagi potrjenih 
programov in sklenjenih pogodb so se sredstva izvajalcem izplačevala na podlagi zahtevkov in mesečnih poročil o 
opravljenem delu. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Iz proračunskih sredstev se v centrih financirajo samo naloge, investicije in vzdrževalna dela, ki se izvajajo v okviru 
programov. 

rs 
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Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-04-0040 Sadjarski, trsničarski in okoljski centri - 2005 

Investicije po letnem programu za leto 2005 za izvajanje raziskovalnih nalog s področja trničarstva in 
drevesničarstva. 

Iz proračunskih sredstev se v centrih financirajo samo naloge, investicije in vzdrževalna dela, ki se izvajajo v okviru 
programov. 

1429 - Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo strokovnih nalog selekcije, introdukcije in ekološke rajonizacije sadnih rastlin, 
vinske trte, zelenjadnic, zdravilnih rastlin in hmelja, s ciljem pospeševanja razvoja pridelave vrtnin za trg s 
preizkušanjem in uvajanjem novih, tržno zanimivih sort vrtnin, preizkušanjem novih tehnologij pridelave glede na 
različne klimatske in geografske značilnosti območij, kjer so locirani posamezni centri oz. postaje in glede 
predvidene usmeritve v vrtnarski pridelavi na določenem območju (pridelava za porabo, pridelava za predelavo). 
Vrtnarski centri in postaje so sledeči: Vrtnarski center pri Kmetijskem Inštitutu Slovenije, Vrtnarski center pri 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani, Vrtnarska postaja Logarovci, Vrtnarska postaja Grm pri Kmetijski šoli Grm-Novo 
Mesto, Vrtnarska postaja Srednje kmetijske šole Celje, Vrtnarska postaja pri Poklicni in tehniško kmetijsko-živilski 
šoli Nova Gorica, Vrtnarska postaja Kmetijske zadruge Agraria Koper. 

To so naloge ekološke rajonizacije sort vrtnin ter posebno preizkušanje sort v različnih agroklimatskih razmerah ob 
uporabi različnih tehnologij pridelovanja, katere se izvajajo s ciljem, da bi slovenskim pridelovalcem zagotovili 
kakovostno seme in sadilni material tistih sort, ki v naših pridelovalnih razmerah dajejo kakovostne in stabilne 
pridelke kmetijskih rastlin ob čim manjši uporabi fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil in da bi zagotovili 
čim hitrejši prenos novih tehnologij pridelave v prakso. 

Kot strokovna naloga v rastlinski proizvodnji se izvaja tudi spremljanje dozorevanja grozdja, ki ga izvajajo 
pooblaščene strokovne institucije Kmetijski inštitut Slovenije Ljubljana, Kmetijski gozdarski zavod Maribor in 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije iz te <N 
proračunske postavke sofinanciralo naloge iz programa žlahtnjenja hmelja. o. 

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

Naloge izvaja Kmetijski inštitut Slovenije, ki ima za izvajanje nalog pooblastilo v Zakonu o kmetijstvu. Naloge 
izvaja skupaj s podizvajalci na različnih lokacijah pq Sloveniji, na podlagi Programa strokovnih nalog v proizvodnji 
kmetijskih rastlin za leto 2005, kije usklajen s predpisi (gl. pravna podlaga) ter z letnim programom MKGP, in ki ga 
s sklepom sprejme minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pred potrditvijo je potrebno Program uskladiti 
tudi s strokovnimi službami glede na vsebinski in finančni del posameznega sklopa v skladu z razpoložljivimi 
proračunskimi sredstvi. Na podlagi potrjenega Programa in sklenjene pogodbe se izvajalcu izplačajo sredstva na 
podlagi zahtevkov in mesečnih poročil o opravljenem delu. 

Sredstva za tekoče poslovanje so namenjena za: 
- introdukcijo in ekološko rajonizacijo poljščin in vrtnin, 
- selekcijo in introdukcijo sadnih rastlin ter vinske trte, 
- selekcijo in introdukcijo hmelja in zdravilnih rastlin, 
- certificiranje semena kmetijskih rastlin ter sadilnega materiala za sadjarstvo in vinogradništvo, 
- naknadno kontrolo certificiranega semenskega materiala kmetijskih rastlin, 
- hranjenje uradnih varstvenih vzorcev semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

Spremljanje dozorevanja grozdja služi za povečanje kakovosti vina na področju Slovenije in preprečevanje 
prezgodnjega trganja grozdja. Cilj je tudi spremljanje analiznih parametrov v grozdju in moštu ob trgatvi skozi več 
let in hkrati tudi nadziranje potrebnih enoloških postopkov in sredstev, ki se smejo za posamezne sorte izvajati le v 
posebnih klimatskih razmerah. 

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

Sredstva se dodelijo za že izvedena dela na podlagi letnih programov dela. 

Planirani indikatorji: Slovenskim pridelovalcem se zagotavlja kakovostno seme in sadilni material tistih sort, ki v 
naših pridelovalnih razmerah dajejo kakovostne in stabilne pridelke kmetijskih rastlin ob čim manjši uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil in da bi zagotovili čim hitrejši prenos novih tehnologij pridelave v 
prakso. 

Vi 
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Slovenskim pridelovalcem hmelja se bo v naslednjih letih zagotovila nova sorta hmelja z visoko vsebnostjo 
grenčičnih snovi, ki bo hkrati odporna proti boleznim in škodljivcem. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-02-0022 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji 

Selekcija novih sort in uvajanje certifikacijskih shem za posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin, ter 
spremljanje dozorevanja grozdja. 

• 2311-04-0037 Spremljanje dozorevanja grozdja za leto 2004 

Plačilo analiz grozdja, opravljenih v mesecih avgust in september leta 2004, v okviru strokovne naloge "Spremljanje 
dozorevanja grozdja" z namenom določitve roka trgatve in ocene zdravstvenega stanja grozdja posameznih sort 
vinske trte v izbranih vinogradih. 

• 2311-05-3025 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji, 2005 

Selekcija novih sort in uvajanje certifikacijskih shem za posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin. Vključuje 
izdatke na podlagi letnega programa dela za leto 2005. 

11032304 - Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje  

Opis podprograma 

Izvajanje kmetijske politike, njeno prilagajanje in reforma kmetijske politike sta podprta s številnimi 
spremljevalnimi ukrepi, med njimi tudi ukrepi iz podprograma Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in 
raziskovanje, ki vključuje postavke: 1417, 2551, 4271. 

Ciljno usmerjeno splošno izobraževanje in usposabljanje, raziskovalna dejavnost ter strokovne naloge, ki so 
zakonsko opredeljene, so nujni pogoj za uspešno delovanje kmetijske politike in za prilagajanje kmetijstva v okviru 
EU. 

co 

V tem podprogramu je predvidena podpora nadaljnjemu izvajanju kmetijskega raziskovanja, izobraževanja in 
usposabljanja in delovanju genske banke v kmetijstvu, ki se izvajajo v okviru javnih zavodov ali raziskovalnih 
ustanov. Program raziskovanja in usposabljanja so izjemno pomembni za krepitev znanja in posledično povečanje 2 
konkurenčnosti slovenskega kmetijstva, program genske banke pa je pomemben z vidika ohranjanja nacionalnega 
genskega sklada in biotske (genske) raznovrstnosti. 

V 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu; 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja; 
- Nacionalni raziskovalni program, 
- Zakon o raziskovalni dejavnosti; 
- Državni razvojni program 2001-2006; 
- Ciljni raziskovalni program ZEMLJA ter Dispozicije CRP Konkurenčnost Slovenije 2001-2006; 
- Pravilnik o pogojih in postopkih izbora in financiranja mrežnih raziskovalno-razvojnih programov v okviru 

Ciljnega raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega 
interesa; 

- Zakon o živinoreji. 

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

(A)dolgoročni cilji: ' 
- raziskovalno delo/raziskave usmeriti v spremljanje in oblikovanje celostnega in trajnostnega razvoja kmetijstva 

ter podeželja z zagotavljanjem pridelave in predelave varne in zdrave hrane; 
- Z raziskavami prispevati h krepitvi konkurenčnosti celotne agro-živilske verige, dvigu blaginje podeželskega 

prebivalstva, dvigu kakovosti in varnosti hrane ter zdravja rastlin, živali in ljudi; 
- prispevati k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij, ter k novi organiziranost in k splošnemu in 

uravnoteženemu dvigu ekonomske učinkovitost kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije; 
- dvig strokovnega znanja in usposobljenosti kmetov in kmetijskih strokovnjakov na področju kmetijstva in z njim 

povezanimi dejavnostmi, 
- ohranjanje starih tradicionalnih in avtohtonih sort kmetijskih rastlin ter pasem domačih živali, kar nenazadnje 

bistveno prispeva tudi k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Nadaljevanje sofinanciranja raziskovalnega dela (večletne pogodbene obveznosti) v okviru odobrenih projektov; 
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- Izvedba razpisa novih prioritetnih vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, pomembnih za nadaljnji razvoj 
kmetijstva; 

- Prenos rezultatov raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, prikazi poskusov; 
- Seznanjanje domače in tuje javnosti z znanstvenimi dosežki na kongresih, simpozijih in preko znanstveno 

strokovne periodike; 
- zagotavljanje pogojev za izvajanje izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja v kmetijstvu, predvsem v okviru 

javnih zavodov; 
- zagotovitev avtohtonega genskega materiala, vključno s starimi domačimi in udomačenimi sortami kmetijskih 

rastlin in ali avtohtonih pasem domačih živali in drugih rastlin ali živali z uporabno vrednostjo; 
- zagotovitev ohranjanja in obnavljanja vzorcev zbranega genetskega materiala, njegovega razmnoževanja in 

izmenjave; 
- monitoring, sistematično spremljanje in analiziranje stanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu. 

Kazalci za merjenje doseganja zastavljenih ciljev: 
- število raziskovalnih projektov, ki potekajo po temah in področjih; 
- Število novih projektov, vključenih v raziskovanje; 
- povprečno trajanje projekta in povprečna vrednost projekta; 
- število uspešno zaključenih projektov (ocena na podlagi zaključnih poročil); 
- število (mednarodnih) znanstveno strokovnih srečanj z aktivno udeležbo; 
- število ohranjenih avtohtonih sort rastlin in avtohtonih domačih živali in njihova uporaba v kmetijstvu. 

4271 - Genska banka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena izvajanju programov genskih bank, ki so po Zakonu o kmetijstvu in Zakonu o 
živinoreji opredeljene v področju javnih služb. 

Programa genske banke je izrednega pomena za ohranjanje nacionalnega genskega sklada in biotske (genske) 
raznovrstnosti. Slovenija je genski center za nekatere kmetijske rastline. Genska dediščina se ohranja v okviru 
Programa genske banke kmetijskih rastlin, ki je namenjena žlahtnjiteljskemu delu, mnogi avtohtoni kultivarji pa 
imajo tudi pomembno gospodarsko vrednost. S pomočjo genske banke so se že do sedaj ohranile številne avtohtone 
in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin. Pomemben sestavni del kulturne dediščine pa so* tudi avtohtone pasme <** 
domačih živali, ki so že v preteklosti pripomogle k ohranitvi poseljenosti bolj odročnih krajev Slovenije, pomembno 2 
pa so prispevale tudi k preprečevanju zaraščanja kmetijskih površin. Povečevanje števila avtohtonih pasem domačih ™ 
živali tudi v današnjem času igra pomembno vlogo pri ohranjanju tradicionalnih oblik kmetovanja ter varovanju 
okolja. Zato se v okviru Programa genske banke že vrsto let ohranjajo avtohtone pasme goveda, konjev, prašičev, 
ovac, koz, kokoši, čebele in psov. S temi programi bi bilo potrebno nadaljevati, saj bi z izgubo biološkega materiala 
lahko nastala občutna gospodarska škoda. 

V sklopu Program genske banke v kmetijstvu bodo sredstva namenjena Programu genske banke vrtnin, krompirja, 
pšenice, krmnih rastlin, jagodičja in vinske trte, Programu genske banke ajde in pšenice, koruze, sadnih rastlin ter 
trav in detelj, Programu genske banke hmelja, zdravilnih in aromatičnih rastlin ter Programu ohranitve avtohtonih 
slovenskih pasem domačih živali. 

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

Dolgoročni cilj je ohranjanje starih tradicionalnih in avtohtonih sort kmetijskih rastlin ter pasem domačih živali, kar 
nenazadnje bistveno prispeva tudi k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Kazalci izvajanja genske banke v 
kmetijstvu so zlasti: 
- ohranitev biotske raznovrstnosti v kmetijstvu s programi ukrepov varstva avtohtonih kmetijskih rastlin, domačih 

živali in mikroorganizmov; 
- spodbujanje pestrosti rastlinskih vrst in sort ter pasem domačih živali; 
- evidenca vseh, posebno pa ogroženih vrst slovenskih avtohtonih pasem domačih živali in sort rastlin; 
- ugotovitev stanja in ogroženosti posamezne pasme živali in sorte rastlin; 
- vzgoja in izobraževanje na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu; 
- zagotovitev avtohtonega genskega materiala, vključno s starimi domačimi in udomačenimi sortami kmetijskih 

rastlin in ali avtohtonih pasem domačih živali in drugih rastlin ali živali z uporabno vrednostjo; 
- zagotovitev ohranjanja in obnavljanja vzorcev zbianega genetskega materiala, njegovega razmnoževanja in 

izmenjave; 
- monitoring, sistematično spremljanje in analiziranje stanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu. 

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

Ohranjena biodiverziteta v kmetijstvu, število ohranjenih avtohtonih sort rastlin in avtohtonih domačih živali in 
njihova uporaba v kmetijstvu bo merilo s katerim bo mogoče meriti uresničevanje letnih ciljev. 
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Povečanje uporabe avtohtonih sort kmetijskih rastlin in avtohtonih domačih živali v kmetijski proizvodnji in s tem 
preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin, ohranjanje poseljenosti podeželja in ohranjanje kulturne krajine. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Dolgoročni cilj projekta je ohranjanje starih tradicionalnih in avtohtonih sort kmetijskih rastlin ter pasem domačih 
živali, kar nenazadnje bistveno prispeva tudi k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. 

2551 - Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo - podpora 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z znanstveno raziskovalnim delom na področju kmetijstva želimo prispevati k oblikovanju in uresničevanju 
strateških ciljev razvoja slovenskega kmetijstva, podeželja ter še posebej varovanju potrošnikov preko uresničevanja 
ciljev s področja varne hrane. Z oblikovanim raziskovalno - razvojnim mrežnim povezovanjem med vedami 
oziroma raziskovalnimi institucijami in med posameznimi vladnimi resorji prispevamo k družbenemu in 
gospodarskemu razvoju Slovenije. 

V okviru proračunske postavke se nadaljuje sofinanciranje raziskovalnih projektov iz razpisov Ciljnih raziskovalnih 
programov preteklih let (CRP Konkurenčnost Slovenije; večletne pogodbene obveznosti); v tekočem letu je 
predvidena izvedba razpisa novih prioritetnih vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, pomembnih za nadaljnji 
razvoj kmetijstva; sredstva pa so namenjena tudi izvedbi posameznih analitično-razvojnih projektov v podporo 
oblikovanju kmetijske politike, prenosu rezultatov raziskav v prakso s predstavitvami, prikazi poskusov, ter 
seznanjanju domače in tuje javnosti z znanstvenimi dosežki na kongresih, simpozijih in preko znanstveno strokovne 
periodike. 

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na prevzetih obveznostih iz preteklih let in sprejema novih obveznosti na 
podlagi razpisa oziroma po postopku javnega naročanja. Kazalci za izračun porabe so delež sofinanciranja projekta 
in vrednost raziskovalne ure. 

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

Na nivoju proračunske postavke so načrtovani sledeči letni cilji: d 
nadaljevanje sofinanciranja raziskovalnega dela (večletne pogodbene obveznosti) v okviru odobrenih projektov; D a. izvedba razpisa novih prioritetnih vsebin raziskovalnih in razvojnih projektov, pomembnih za nadaljnji razvoj w 
kmetijstva in izvajanje skupne kmetijske politike; 

- prenos rezultatov raziskav v prakso z demonstracijskimi predstavitvami, prikazi poskusov; 
- seznanjanje domače in tuje javnosti z znanstvenimi dosežki na kongresih, simpozijih in preko znanstveno 

strokovne periodike. 

Indikatorji: 
- število projektov, ki potekajo po temah in področjih; 
- število novih raziskovalnih projektov, vključenih v raziskovanje in sofinanciranje; 
- povprečno trajanje projekta in povprečna vrednost projekta; 
- število uspešno zaključenih projektov (ocena na podlagi zaključnih poročil). 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke bodo sofinancirane raziskave namenjene spremljanju in oblikovanju celostnega in 
trajnostnega razvoja kmetijstva ter podeželja z zagotavljanjem pridelave in predelave vame in zdrave hrane, ki 
prispevajo h krepitvi konkurenčnosti celotne agroživilske verige, dvigu blaginje podeželskega prebivalstva, v 
podporo dviga kakovosti in varnosti hrane ter zdravja rastlin, živali in ljudi. Podprte so raziskave, ki prispevajo k 
razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij, ter k novi organiziranost in k splošnemu in uravnoteženemu 
dvigu ekonomske učinkovitost kmetijstva ter živilsko-predelovalne industrije. 

Vključenost v projekte NRP: 

■ 2311-04-1101 Prireja svinjine z lastnostmi funkcionalnega živila 

Cilji: v prašičjem mesu spremeniti maščobnokislinsko sestavo (zaradi pravilne oskrbe prebivalstva s fiziološko 
pomembnimi n-3 maščobnimi kislinami (v nadaljevanju M-K); povečati vsebnost esencialnih n-3 M-K in popraviti 
neravnovesje med n-3 in n-6 M-K; določiti, kateri vir želenih n-3 M-K je fiziološko in ekonomsko najprimernejši, 
proučitev različnih virov M-K v krmnih mešanicah in njihov vpliv na senzorične lastnosti prašičjega mesa, postopke 
skladiščenja in prodaje, modelna vpeljava v proizvodnjo uporabo krmne mešanice za proizvodnjo bolj zdravega 
prašičjega mesa, uvedba primernih postopkov predelave in skladiščenja tega mesa in izvedba poskusnega trženja 
tako pridobljenega mesa in mesnih izdelkov, anketiranje porabnikov, prehranska priporočila. 
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• 2311-04-1102 Blagovni in informacijski tokovi pri živilih živalskega porekla 

Cilj projekta je raziskovalna podpora sistemom sledljivosti kokošjih jajc od hleva do mize v navezi s sledljivostjo 
krmil, sledljivost prašičjega mesa in mesa drobnice v klavnicah in razsekovalnih obratih, sledljivost mleka in 
mlečnih izdelkov od prireje, predelave do porabnikov in predlog koncepta povezave vseh že obstoječih in novih 
podatkovnih baz v integriran informacijski sistem. 

1417 - Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izpolnitvi zakonskih obveznosti sofinanciranja pogojev za kvalitetno izvedbo praktičnega 
dela izobraževanja za poklice povezane s kmetijstvom. Upravičenci do javnih sredstev so poklicne, srednje, višje in 
fakultete ter druge ustanove in organizacije, ki izobražujejo in usposabljajo za potrebe kmetijstva, gozdarstva, 
živilstva, veterine in podeželja. 

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

Podpora resornemu šolstvu in raziskovanju s ciljem, da bi s podporo izvajalcem kmetijskega izobraževanja izboljšali 
pogoje za praktično usposabljanje v okviru šolskih posestev kmetijskih šol in fakultet, podpora drugim oblikam 
dodatnega in dopolnilnega izobraževanja in usposabljanja kmetijskih pridelovalcev. 

Izboljšanje stanja šolskih posestev in obratov kmetijskih, živilskih, veterinarske in gozdarske šole in fakultet in 
raziskovalno - izobraževalnih centrov s področja kmetijstva. 

S sofinanciranje pokrivanje dela materialnih stroškov in vzdrževanja posestev ter za opremljanje posestev in obratov 
ter razvojnih centrov v kmetijstvu ter s tem omogočanje kvalitetne izvedbe učno vzgojnih programov za praktični 
del pouka. 

Uspešnost izvedbe učno vzgojnih programov praktičnega pouka. 

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

Z izboljšanjem pogojev za izobraževanje praktičnega pouka pričakujemo dvig kakovosti kmetijskega izobraževanja g 
in s tem višji nivo znanja kmetovalcev kot ga izkazujejo podatki glede izobrazbene ravni v kmetijstvu danes. 

CN 
Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke g 

Sofinancirali se bodo materialni stroški izvedbe praktičnega pouka dijakov in študentov. 

11032305 - Kakovost in nadzor 

Opis podprograma 

Politika proizvodnje varne hrane in krme je ključna usmeritev in prednostna naloga MKGP, ne le zaradi 
vključevanja RS v EU, temveč predvsem zaradi skrbi za zaščito slovenskega potrošnika. MKGP je pospešilo 
izvajanje prilagajanja slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU ter začelo krepiti implementacijske 
sposobnost za prevzem ukrepov skupne evropske politike in ukrepov na področju hrane za ljudi in živali. Gradi na 
eni strani z dobrim sodelovanjem državnih institucij, pridelovalcev predelovalcev in trgovcev, na drugi strani pa z 
izobraževanjem in informiranjem potrošnikov. 

Ena ključnih nalog na navedenem področju je izvajanje EU primerljive kontrole in nadzora kakovosti kmetijskih 
pridelkov oziroma živil ter krme, vključujoč spremljanje oziroma monitoring kakovosti kmetijskih pridelkov 
oziroma živil in krme ter monitoring škodljivih ostankov okolja v živilih. V podprogramu so sredstva namenjena 
tudi uvajanju novih, metod namenjenih za izvajanje kontrole in monitoringa nad kmetijskimi pridelki oziroma živili 
in krmo. , 

Prav tako bodo tudi sredstva namenjena certificiranju kmetijskih pridelkov oziroma živil. S tem se med drugim 
zagotovi zaščito kmetijskih pridelkov oziroma živil pred potvorbami in zaščiti potrošnike. Ta način omogoča 
Republiki Sloveniji v EU spodbujanje proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o kmetijstvu, 
- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o javnih naročilih, 
- Zakon o krmi, 
- Pravilnik o postopkih izvrševanja proračuna RS, 
- Program, ki ga potrdi minister(ca). / 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Naloga podprograma kakovost in nadzor temelji na zagotavljanju vame in kakovostne hrane v vseh segmentih 
prehranske verige in ohranjanju zaupanja slovenskega potrošnika v varno in kakovostno hrano, ki je prisotna na 
tržišču. To se zagotavlja s strokovnim, tehničnim in organizacijsko usposobljenostjo uradnih preizkusnih 
laboratorijev in ■kontrolnih organov. 

Kazalniki: 
- število certificiranih kmetijskih pridelkov oziroma živil; 
- število na novo uvedenih EU preskusnih metod na področju ugotavljanja skladnosti kmetijskih pridelkov 

oziroma živil ter krme; • • 
- izdelava analiz stanja o ustreznosti krme na slovenskem tržišču. 

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

Ena ključnih nalog na navedenem področju je izvajanje EU primerljive kontrole in nadzora kakovosti kmetijskih 
pridelkov oziroma živil ter krme, vključujoč spremljanje oziroma monitoring kakovosti kmetijskih pridelkov 
oziroma živil in krme ter monitoring škodljivih ostankov okolja v živilih. V podprogramu so sredstva namenjena 
tudi uvajanju novih, metod namenjenih za izvajanje kontrole in monitoringa nad kmetijskimi pridelki oziroma živili 
in krmo. 

Prav tako bodo tudi sredstva namenjena certificiranju kmetijskih pridelkov oziroma živil in njihovo promocijo. S 
tem se med drugim zagotovi zažčito kmetijskih pridelkov oziroma živil pred potvorbami in zaščiti potrošnike. Ta 
način omogoča Republiki Sloveniji v EU spodbujanje proizvodnje posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil. 

Kazalniki: 
- število certificiranih kmetijskih pridelkov oziroma živil; 
- število na novo uvedenih EU preskusnih metod na področju ugotavljanja skladnosti kmetijskih pridelkov 

oziroma živil ter krme; 
- izdelava analiz stanja o ustreznosti krme na slovenskem tržišču na podlagi odvzema zadostnega števila vzorcev. 

6631 - Politika kakovosti 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen proračunske postavke je vzpostavitev mehanizmov oziroma ukrepov potrebnih za izvajanje skupne ureditve S 
kmetijskih trgov in prostega pretoka blaga, predvsem z namenom vzpostavitve in izvajanja EU primerljivega 
kontrole oziroma nadzora kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov 
oziroma živil in krme ter certificiranje kmetijskih pridelkov oziroma živil, promocijo le teh. Na ta način bo 
zagotovljena njihova zaščita pred poneverbami ter vzpostavljeni mehanizmi oziroma ukrepi potrebni za izvajanje 
EU primerljivega načina kontrole oziroma nadzora nad kakovostjo in varnostjo hrane. 

Za dosego zgoraj navedenih ciljev je potrebno usposobiti preskusne oziroma referenčne laboratorije in kontrolne 
organizacije ter njihove organe tako strokovno, tehnično in organizacijsko kot tudi zagotoviti uspešno sodelovanje le 
teh z inšpekcijskimi službami ter znanstveno raziskovalnimi inštitucijami. 

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

Prioriteta na področju nacionalne varnosti hrane, katere končni cilj je zagotoviti vamo in kakovostno hrano ter krmo 
v vseh segmentih prehranske verige in povrniti zaupanje potrošnika v vamo in kakovostno hrano ter krmo, ki je 
prisotna na tržišču. 

Naloga politike kakovosti je zagotavljanje varne in kakovostne hrane ter krme, ki zajema celotno proizvodno verigo 
od »njive do mize« in zagotoviti usklajenost področja z zahtevami EU predpisov in tako zagotoviti visoko raven 
zdravja za ljudi in živali ter istočasno zaščititi potrošnika. 

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

Proračunska postavka kakovost in nadzor je namenjena zagotavljanju vame in kakovostne hrane v vseh segmentih 
prehranske verige in ohranjanju zaupanja slovenskega potrošnika v vamo in kakovostno hrano, ki je prisotna na 
tržišču. To se zagotavlja s strokovnim, tehničnim in organizacijsko usposobljenostjo uradnih preizkusnih 
laboratorijev in kontrolnih organov. 

Kazalniki: 
- število certificiranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, 
- število na novo uvedenih EU preskusnih metod na področju ugotavljanja skladnosti kmetijskih pridelkov 

oziroma živil ter krme, 
- izdelava analiz stanja o ustreznosti krme na slovenskem tržišču. 

1 t/i 
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke i 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-04-0026 Certificiranje posebnih živil - program 2005 

Namen projekta je vzpodbujanje certificiranja kmetijskih pridelkov oziroma živil v Republiki Sloveniji. S tem se 
zagotavlja njihova večja prepoznavnost in konkurenčnost. 

• 2311-04-0028 Preizkusne metode (EU primerljiv nadzor) - 2005 

Namen projekta je vzpostaviti in izvajati EU primerljiv nadzor nad kmetijskimi pridelki oziroma živili ter krmo. Za 
njegovo zagotovitev morajo organizacije, ki ugotavljajo skladnost kmetijskih pridelkov oziroma živil ter krme uvesti 
delati po EU primerljivih preizkusnih metodah. 

Cilj projekta je, da bi organizacije, ki ugotavljajo skladnost kmetijskih pridelkov oziroma živil ter krme na vseh 
področjih delale po EU preskusnih metodah. Skladno z razvojem se tudi v EU predpisane metode spreminjajo, 
dopolnjujejo oziroma jih na novo predpisujejo. S projektom želimo doseči, da bi organizacije, ki ugotavljajo 
skladnost kmetijskih pridelkov oziroma živil ter krme sledile v EU sprejetim novostim na tem področju. 

11032306 - Zmanjševanje škod v kmetijstvu   

Opis podprograma 

Varnost kmetijske pridelave pred posledicami naravnih nesreč in ujm mora temeljiti na klasičnih zavarovanjih 
tveganj, ki jih je mogoče zavarovati, v kombinaciji z dopolnilnimi rešitvami kritja škod kot posledic naravnih 
nesreč, kijih ni možno ali ni gospodarno zavarovati, ob vsej preventivni dejavnosti obrambe pred temi pojavi. 

Zato je potrebno: 
- vzpostaviti sistem vzajemnega zavarovanja rastlinske proizvodnje s predvideno razširitvijo na področje 

živinoreje; 
- ustanoviti rizični sklad kmetijstva; 
- zagotoviti proračunska sredstva za regresiranje zavarovalne premije v višini 50 % - zagotoviti obrambo pred 

točo. 

Zakonske in druge pravne podlage S 
- Zakon o sistemu obrambe pred točo. 2 
- Meddržavni sporazum z Italijo o skupni obrambi pred točo na Primorskem in Meddržavni sporazum z 

Madžarsko o sodelovanju pri obrambi pred točo. 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu. 
- Zakon o varstvu pred požarom. 
- Pravilnik o varstvu in izdelovanju razstreliv in smodnika in pri manipuliranju z razstrelivi in smodniki. 
- Zakon o javnih financah. 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS. 
- Uredba o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem. 
- Zakon o zavarovalništvu. 

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

Poiskati, razviti in vpeljati sistemsko, celovito in dolgoročno rešitev zaščite kmetijske pridelave pred posledicami 
naravnih nesreč in ujm, ki bi temeljila na spoznanjih tovrstnih rešitev v svetu. 

Z regresiranjem zavarovalne premije vplivati na povečan obseg zavarovanj kmetijske pridelave posevkov in plodov 
in s tem zniževati zavarovalne premije na za kmetijskega pridelovalca sprejemljiv ekonomski nivo. 

Na področju obrambe pred točo: 
a) pričakovano je zmanjšanje škod ob nevihtah zaradi toče; 
b) primerjava meritev na točememih ploščah naj bi pokazala vpliv aktivne obFambe pred točo na branjenetn in 

nebranjenem poligonu. 

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

Vzajemno zavarovanje kmetijske pridelave je nova oblika kmetijskega zavarovanja, ki se je dobro uveljavila v 
državah zahodne Evrope. Zaradi kritičnega minimuma, ki ga v slovenskem zavarovalnem prostoru dosegajo tovrstna 
zavarovanja je sprejeta pobuda za ustanovitev Vzajemne kmetijske zavarovalnice, kar pa je v skladu z zakonom o 
zavarovalništvu povezano s stroški ustanovitve in konstituiranja družbe, organizacijskimi in drugimi stroški, 
nastalimi ob začetku poslovanja vzajemne zavarovalne družbe. 

Cilj je izvajanje ukrepov obrambe pred točo kot enega od načinov varovanja kmetijskih površin in pridelkov. 

C/J 
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Merila uresničevanja programa vzajemnega zavarovanja se bodo odražala v doseženem obsegu in številu sklenjenih 
zavarovanj vseh vrst posevkov in plodov, ne glede na obseg pridelave in doseženo tržnost proizvodnje. 

Zmanjševanje škod zaradi toče ob nevihtah. 

1511 - Obramba pred točo 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so sredstva predvidena za: financiranje poskusnega posipanja oblakov s srebrovim jodidom z letali, 
pokrivanje stroškov točemernega poligona na Primorskem, pokritje stroškov strelcem, prevoze kontejnerjev ter 
uničenje ostankov raket. 

Obramba pred točo je eden od načinov varovanja kmetijskih pridelkov in se po sklepu Vlade RS izvaja kot poskusno 
posipanje, ki naj bi v daljšem nizu let pokazalo svoj učinek. 

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

Poiskati, razviti in vpeljati sistemsko, celovito in dolgoročno rešitev zaščite kmetijske pridelave pred' posledicami 
naravnih nesreč in ujm, ki bi temeljila na spoznanjih tovrstnih rešitev v svetu. 

Na podlagi večletnega poskusnega posipanja točonosnih oblakov z letali s srebrovim jodidom in primerjavo talnih 
učinkov, naj bi se Vlada R Slovenije opredelila do nadaljevanja ali ukinitve obrambe pred točo. Poskusno posipanje 
poteka po sklepu Vlade R Slovenije od leta 1999 naprej kot triletno, sedaj pa se nadaljuje v smislu omenjenega 
sklepa, ker je potrebno daljše obdobje za primerjavo učinkovitosti; 

Na podlagi veljavnega meddržavnega sporazuma z R Italijo iz leta 1982 o skupni obrambi pred točo se že 15 let 
izvajajo meritve toče na točemernem poligonu na obeh straneh slovensko-italijanske meje. Poleg tega v dogovoru 
med strokovnjaki s področja obrambe pred točo Avstrije, Hrvaške in Slovenije poteka vzpostavitev točemernega 
poligona na ozemlju izven hranjenega območja Slovenije, vendar v bližini prehodov oblačnih mas med Avstrijo 
preko Slovenije nad ozemlje Hrvaške; 

V več kot 20 letnem obdobju izvajanja operativne obrambe pred točo na 1/2 ozemlja Slovenije in nekaterih 
disfunkcijah raket za obrambo pred točo, se še vedno najdejo neeksplodirani ostanki raket, ki jih je potrebno 
strokovno uničiti; S 

D 
Spremljanje učinkov akcij poskusnega posipanja oblakov z letali s srebrovim jodidom nad delom severovzhodne a. 
Slovenije in primerjava s podatki občinskih komisij o škodah po naravnih nesrečah; 

Sodelovanje pri izvajanju spremljanja učinkov toče na točemernem poligonu na obeh straneh slovensko-italijanske 
meje ter sodelovanje pri primerjavi na točemernem poligonu v osrednji Sloveniji; 

Zagotoviti sanacijo poligona obrambe pred točo z zbiranjem in strokovnim uničevanjem neeksplodiranih ostankov 
raket; 

Glede na stanje osnovnih sredstev na poligonu OPT priprava predloga odpisa ali odprodaje osnovnih sredstev. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- sofinanciranje poskusnega posipanja točonosnih oblakov z letali s srebrovim jodidom nad delom severovzhodne 

Slovenije; 
- spremljanje učinkov toče na točemernem poligonu na Primorskem in v osrednji Sloveniji; 
- uničenje morebitno najdenih neeksplodiranih ostankov raket obrambe pred točo; 
- izvedba inventure in priprava predloga odpisa ali odprodaje osnovnih sredstev poligona OPT. 
- pričakovano je zmanjšanje škod ob nevihtah zaradi toče; 
- primerjava meritev na točememih ploščah naj bi pokazala vpliv aktivne obrambe pred točo na hranjenem in 

nebranjenem poligonu; 
- kot eksplozivna telesa je potrebno neeksplodirane ostanke raket obrambe pred točo strokovno uničiti; 
- na podlagi popisa stanja osnovnih sredstev OPT bo izdelan predlog odpisa oziroma odprodaje teh osnovnih 

sredstev, ki ga sprejme Vlada R Slovenije. 

11042301 - Delovanje služb in javnih zavodov  

Opis podprograma 

V okviru podprograrha se zagotavlja pogoje za izvajanje nalog javne gozdarske službe. Financira se izvajanje z 
zakonom določenih nalog zaradi spremljanja in usmerjanja sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z vsemi 
gozdovi v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot, trajnega in optimalnega delovanja gozdov kot 
ekosistema ter uresničevanja vseh funkcij gozdov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu in Program razvoja gozdov v Sloveniji so temeljne 
pravne podlage za izvajanje podprograma. 

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje izvajanja z zakonom določenih nalog javne gozdarske službe, ki ji osnovo 
predstavlja gozdni revir. Najpomembnejše njene dejavnosti so spremljanje stanja gozdov in usmerjanja njihovega 
razvoja in s tem tudi zagotavljanje javnega interesa pri gospodarjenju z vsemi gozdovi in gozdnim prostorom ne 
glede na lastništvo, usklajevanje javnega interesa z lastnikovimi interesi in svetovanje lastnikom gozdov. 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje spremljanja stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov kot ga zahteva tudi EU, 
zagotavljanje ugotavljanja in prognoziranja škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdovih ter poročanja o 
njih, zagotavljanje ohranjanja in razvoja gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti, razvoj informacijskega 
sistema za gozdove ter zagotavljanje predlogov normativov in standardov s področja gospodarjenja z gozdovi. 

Dolgoročni cilj je tudi zagotavljanje izobraževanja, usposabljanja in spodbujanja združevanja lastnikov gozdov 
zaradi zmanjševanja nesreč pri delu v gozdovih in zaradi zniževanja stroškov pri gospodarjenju z gozdovi. 

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

Izvedbeni cilji za leto 2005 
- Izdelava gozdnogospodarskih načrtov za 1/10 površine gozdov v Sloveniji (25 načrtov gozdnogospodarskih 

enot), izdelava letnih lovskogojitvcnih načrtov območij, izvedba potrebnih ukrepov varstva gozdov in 
gozdnogojitvenih del, prevzem in obračun opravljenih del, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna RS in 
priprava programa vlaganj v gozdove za angažiranje sredstev EU, izdelava programov za vzdrževanje gozdnih 
cest, spremljanje in kolavdiranje opravljenega vzdrževanja gozdnih cest; 

- Izvedba popisa razvrednotenja in poškodovanosti gozdov na mreži 16X16 km in intenzivnega monitoringa stanja 
gozdov v Sloveniji (11 ploskev-FOREST-FOCUS) kot ga zahteva EU, determinacija bolezni, škodljivih 
dejavnikov žive in nežive narave v gozdovih, izdelava poročila o pojavu škodljivih dejavnikov v gozdovih na 
področju Slovenije, priprava predlogov sprememb normativov za sečnjo in spravilo, izdaja certifikatov o izvoru 
in izvidov o kvaliteti semena gozdnega drevja, revizija, evidentiranje in kontrola semenskih sestojev za nabiranje 
semena gozdnega drevja, izdelava strokovnih osnov za pripravo podzakonskih predpisov zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o gozdovih; 

- Izvedba tečajev za usposabljanje in izobraževanje lastnikov gozdov. 

1841 - Javna gozdarska služba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za uresničevanje dolgoročnih ciljev v gozdovih so bile javni gozdarski službi z zakonom določene dejavnosti in 
naloge: spremljanje stanja in razvoja gozdov, varstvo gozdov, usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim 
prostorom, posamičnim in skupinami gozdnega drevja izven naselij, usmerjanje gradnje in vzdrževanja gozdnih 
prometnic, zagotavljanje sadik gozdnega drevja, usmerjanje razvoja gozdnega semenarstva, prevzemanje 
opravljenih del v gozdovih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna RS in izobraževanje ter usposabljanje lastnikov 
gozdov ter spodbujanje združevanja lastnikov gozdov. V okviru proračunske postavke se zagotavlja tudi sredstva za 
spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov, poročevalska, prognostična in diagnostična služba s 
področja varstva gozdov, razvoj in usmerjanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti, razvoj in 
usmerjanje informacijskega sistema za gozdove, priprava strokovnih podlag in predlogov normativov in standardov 
za dela v gozdovih. Dejavnost javne gozdarske službe opravlja Zavod za gozdove Slovenije in v delu, ki ga določa 
zakon tudi Gozdarski inštitut Slovenije. V letu 2005 imajo naloge javne gozdarske službe podoben obseg kot v letu 
2004. 

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

Izračun potrebnih sredstev za plače in materialne stroška temelji na osnovah, ki veljajo za državno upravo in 
izhodiščih, ki jih je sprejela Vlada RS za oblikovanje pravic proračunske porabe za leto 2005. Število zaposlenih za 
izvajanje nalog je v Zavodu za gozdove Slovenije 735 in 15 pripravnikov, v Gozdarskem inštitutu Slovenije pa 
naloge javne gozdarske službe določene v zakonu opravlja 13 zaposlenih. 

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

Uspešnost izvedbe zastavljenih ciljev se ocenjuje na podlagi uresničevanja programa dela v katerem so opredeljene 
konkretne naloge in finančnega načrta, h katerima izda soglasje Vlada RS (za Zavod za gozdove Slovenije) oziroma 
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (za Gozdarski inštitut Slovenije). 

D a. 
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-04-0042 Javna gozdarska služba - investicije program 2005 

Sredstva namenjena za investicije po programu 2005 

• 2311-05-0002 Gojitveno lovišče Snežnik 

Na podlagi sklepa Vlade št. 465-378/2004 z dne 14.10.2004 je Republika Slovenija, kot kupec, sklenila z družbo 
Snežnik d.d., kot prodajalcem, prodajno pogodbo za nepremičnine, ki se nahajajo na območju Gojitvenega lovišča 
Snežnik, Kočevska Reka in prodajno pogodbo za opremo in drugo premoženje. Za zagotovitev sredstev za plačilo 
kupnine je zadolžilo Ministrstvo za finance, za financiranje pa proračunsko postavko 1841 v finančnem načrtu 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vrednost nepremičnin znaša 225.000.000 SIT, vrednost 
premičnin pa 10.000.000 SIT. Projekt je bil izplačan delno iz proračuna leta 2004 in delno iz proračuna leta 2005. 

9883 - Forest focus - EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se bo financiral delež EU (50 %) za izvajanje programa intenzivnega monitoringa gozdov. 
Nosilec izvajanja je Gozdarski inštitut Slovenije. 

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

Iz postavke se bo financiral delež sredstev EU za intenzivni monitoring stanja gozdov v Sloveniji (Projekt FOREST- 
FOCUS), kot ga zahteva EU. Izvajalec monitoringa bo Gozdarski inštitut Slovenije. 

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

Letni cilj je izvedba vseh meritev v skladu s predpisano metodologijo na določenih 11 ploskvah. Kazalci so ure za 
posamezna meritev oziroma analizo, ki so določene v sprejetem in od EU odobrenem programu in letno poročilo z 
natančnimi podatki o opravljenih meritvah, na podlagi katerega se refundira delež EU. g 

t 
Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

<N 
Vključenost v projekte NRP: D 

Oh 
- 2311 -05-3026 Forest - Focus; 2005-06 M 

Izvajanje programa intenzivnega monitoringa gozdnih eko sistemov (Forest - Focus). Ugotavljanje stanja gozdov na 
enajstih točkah v Sloveniji. 

9884 - Forest focus - SLO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se financira delež (v povprečju 50 %) RS pri financiranju izvajanja intenzivnega 
monitoringa gozdov. Gre za spremljanje različnih vsebin (po sprejeti metodiki EU) na 11 ploskvah, ki so za to 
ustrezno opremljene. V financiranju deleža RS sodeluje tudi MOP (okvirno 1/3). 

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

Iz postavke se bo financiral delež sredstev RS za intenzivni monitoring stanja gozdov v Sloveniji (Projekt FOREST- 
FOCUS), kot ga zahteva EU. Izvajalec monitoringa bo Gozdarski inštitut Slovenije. 

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

Merjenje vseh parametrov, ki se spremljajo po predpisani metodologiji na določenih 11 ploskvah. Zastavljeni letni 
cilji so merljivi na podlagi delovnih ur, ki so beležene za vsako opravljeno meritev in analizo in letnega poročila z 
natančnimi podatki o opravljenem delu, kije tudi osnova za refundacijo sredstev EU. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311 -05-3026 Forest - Focus; 2005-06 

Izvajanje programa intenzivnega monitoringa gozdnih eko sistemov (Forest - Focus). Ugotavljanje stanja gozdov na 
enajstih točkah v Sloveniji. 
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11042302 - Program obnove, nege in varstva gozdov 

Opis podprograma 

Sofinanciranje izvedbe tistih del v gozdovih, ki zagotavljajo njihovo stabilnost in razvoj, v sorazmerju s tem, koliko 
prispevajo k zagotavljanju javnega interesa. V program so vključena dela, ki jih lastnik gozda mora opraviti, zaradi 
zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov. Stroški za izvedbo ukrepov se lastniku gozda sofinancirajo iz 
sredstev proračuna RS v sorazmerju s koristnostjo izvedenega ukrepa za ohranitev in razvoj splošno koristnih 
funkcij gozdov 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o gozdovih, 
- Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu, 
- Program razvoja gozdov v Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/96) in 
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj (Uradni list RS, št. 71/04 in 37/05). 

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

Dolgoročni cilj je izvedba tistih gozdnogojitvenih in varstvenih del v gozdovih, ki zagotavljajo njihovo stabilnost in 
razvoj, na ravni, ki jo opredeljujejo sprejeti gozdnogospodarski načrti oziroma Program razvoja gozdov v Sloveniji. 
To pa narekuje letno zagotavljanje financiranja oziroma sofinanciranja iz sredstev proračuna RS za izvedbo 
nasledhjih vrst in količin vlaganj v gozdove: 
- naravna obnova in obnova gozdov s sadnjo: 1.782 ha (1.380.000 kosov sadik gozdnega drevja) v zasebnih 

gozdovih, 
- nega zasebnih gozdov - 12.400 ha (sofinanciranje 0,40 % vrednosti del. dneva, norma 5 dni/ha), 
- preventivno varstvo gozdov - 10.285 delovnih dni: 

a) število lovnih pasti 6.000 
b) število lovnih nastav 2.000 
c) število zaščitnih tulcev 70.000 
d) zaščita sadik s količki-kos 100.000 
e) dolžina zaščitnih ograj-tm 50.000 
0 zaščita sadik s premazi-ha 1.000 

- ostalo varstvo v zasebnih gozdovih: 7.940 delovnih dni (sofinanciranje 0,60 % vrednosti del. dneva), 
- varstvo gozdov pred požari na Krasu - 4.940 delovnih dni (sofinanciranje 0,90 % vrednosti del. dneva), 
- semenarska in drevesničarska dejavnost v gozdarstvu: nabava in hranjenje 1.500 kg semena gozdnega drevja - 

sofinanciranje vzdrževanja plantaž za proizvodnjo semena gozdnega drevja (50 delovnih dni), 
- vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih: - 5.950 delovnih dni (sofinanciranje 

0,80 % vrednosti del. dneva). 

S takimi vlaganji v gozdove so zagotovljeni potrebni pogoji za trajno ohranjanje in krepitev gospodarske vrednosti 
gozdov in ohranitev ter krepitev bioekološke stabilnosti gozdnih ekosistemov, ohranitev in krepitev njihove 
varovalne vloge, varovanje redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih življenjskih prostorov, 
ohranitev populacij gozdnega drevja. 

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

Izvedba gozdnogojitvenih in varstvenih del v gozdovih v odvisnosti od prioritete potrebnosti njihove izvedbe v 
obsegu, ki ga omogočajo predlagane pravice proračunske porabe. V letu 2005 bo poseben poudarek veljal predvsem 
ukrepom za preprečevanje širjenja in za zatiranje prenamnoženih populacij podlubnikov. 

Predlagana proračunska sredstva v letu 2005 bodo zagotovila financiranje in sofinanciranje programa gozdno 
gojitvenih in varstvenih del v gozdovih le v naslednjem obsegu: 

V 
Vrsta in količina vlaganj v gozdove: ^ 

Naravna obnova in obnova gozdov s sadnjo - 1.580 ha, nega gozdov-5.900 ha, preventivno varstvo gozdov-6.750 
delovnih dni, ostalo varstvo v zasebnih gozdovih-3.900 delovnih dni, protipožarno varstvo na Krasu-2.300 delovnih 
dni, vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali v zasebnih gozdovih-2.000 delovnih dni, semenarska in 
drevesničarska dejavnost v gozdarstvu-seme gozdnega drevja-1.500 kg in hranjenje zalog, vzdrževanje semenskih 
plantaž-70 delovnih dni. 

Na podlagi določil zakona o gozdovih je osnova za količinsko opredelitev izvedbe posameznih del program razvoja 
gozdov v Sloveniji oziroma program vlaganj v gozdove, ki ga na njegovi podlagi vsako leto pripravi Zavod za 
gozdove Slovenije. Opravljena dela prevzema in obračunava Zavod za gozdove Slovenije skladno z določili 
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Pravilnik), ki določa merila in standarde za 
sofinaciranje. 
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1441 - Nega v zasebnih gozdovih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ukrep se izvaja v mlajših razvojnih fazah gozda zaradi doseganja pravilne mešanosti drevesnih vrst, povečanja 
stabilnosti in vitalnosti sestojev in tudi njihove kakovosti. Sofinanciranje se izvaja v sorazmerja s tem koliko ukrep 
prispeva k uresničevanju splošnih koristi gozdov inje določeno s pravilnikom. 

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

Normativ 46 ur/ha, vrednost delovnega dneva 16.000 SIT, delež sofinanciranja 40 %. 

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

V letu 2005 je cilj izvesti nego gozdov na površini 5.900 ha. 

Obrazložitev projektov i> okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005 

2248 - Obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov poškodovanih v naravnih ujmah 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje ukrepov za naravno obnovo poškodovanih gozdov oziroma obnovo takih gozdov s sadnjo ali setvijo 
in zaščita sadik. V letu 2005 se bo začelo že z obnovo na žariiščih, ki so bila sanirana v letu 2003 in 2004. 

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

sofinanciranje del pri sadnji (v povprečju 35 %), sofinanciranje del za pripravo sestoja na naravno 
nasemenitev(50 %) 

OO 
17.600 SIT povprečna vrednost delovnega dne (16.000 SIT/delovni dan-lastniki gozdov; 21.800 SIT/delovni dan- g 
izvajalci po pogodbi), vrednost sadike-120 SIT. •= 

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

Izvedeno bo: obnova s sadnjo-89 ha (222.000 kom sadik), priprava sestoja na naravno nasemenitev-16ha, &5 

Priprava tal za obnovo s sadnjo in setvijo 144ha. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005 

1411 - Obnova zasebnih gozdov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje del s katerimi se pospešuje naravno obnovo (priprava sestoja za naravno obnovo, priprava tal za 
naravno nasemenitev) in nabava in sajenje sadik gozdnega drevja za obnovo s sadnjo. 

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

Osnova za izračun pravic porabe je površina za leto 2005 programirane naravne obnove in obnove s sadnjo 
(program pripravi ZGS), z upoštevanjem normativov, deleža sofinanciranja pri naravni obnovi (40 %), in vrednosti 
delovnega dne (16.000 SIT), ki so določeni v Pravilniku ter povprečne vrednosti sadike gozdnega drevja (117 SIT). 

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

V letu 2005 bo v okviru pravic porabe izvedeno: 1.100 ha naravne obnove in 480 ha obnove s sadnjo. Pri gostoti 
sadnje 2.100 sadik na hektarje potrebno zagotoviti 1.080.000 sadik. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005 

Sredstva namenjena za obnovo, nego in varstvo gozdov po programu za leto 2005. 
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6327 - Ostalo varstvo v zasebnib gozdovih 

Obrazlolilev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje zaščitnih oziroma zatiralnih ukrepov v zasebnih gozdovih, ki naj bi zagotovili njihovo stabilnost: 
izdelava lubadark z lupljenjem in požiganjem ostankov, v manjši meri škropljenje s kontaktnimi insekticidi. 

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na določilih Pravilnika, ki določa vrednost delovnega dne, normative, ter 
deleže sofinanciranja. 

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

V letu 2005 bo za izvedbo ukrepov ostalega varstva v zasebnih gozdovih namenjenih 2.500 delovnih dni. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

■ 2311-04-0033 Obnova, nega Ln varstvo gozdov, program 2005 

6326 - Preventivno varstvo gozdov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje ukrepov preventivnega varstva gozdov, ki zagotavljajo preprečevanje ali omejevanje motenj pri 
delovanju gozda. 

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

Upoštevana je povprečna vrednost delovnega dne 19.000 SIT (40 % 16.000 SIT-lastnik gozda; 60 % 21.800 SIT- 
izvajalska podjetja) in kriteriji določeni s Pravilnikom; 

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

Postavitev in izdelava 6.000 kontrolno-lovnih nastav za kar bo potrebno 1.217 delovnih dni in postavitev in 
vzdrževanje 8.100 kom lovnih pasti za kar bo potrebno okoli 10.000 delovnih dni, ki jih bodo opravili delavci javne <3 
gozdarske službe. Za nabavo 1.000 dodatnih pasti je bila uporavljena nabavna vrednost 7.500SIT/kom in za nabavo 2 
28.000 feromonskih vab cena 3.000SIT/kom. 00 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005 

6329 - Protipožarno varstvo na Krasu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje izvajanja tistih ukrepov, ki preprečujejo nastanek požarov v požarno ogroženih gozdovih zlasti na 
Krasu: vzdrževanje in gradnja protipožarnih presek, zidov in stez, postavitev opozorilnih tabel, organiziranje 
opazovalne službe. 

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

Za izračun predlogov pravic porabe so upoštevana določila Pravilnika z vrednostjo delovnega dne (16.000 SIT - 
lastnik gozda in 21.800 SIT-pogodbeni izvajalci) in deleži sofinanciranja (90 %). 

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

Za izvedbo ukrepov protipožarnega varstva na Krasu bo izvedenih in sofinanciranih 1.990 delovnih dni 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311 -04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005 
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6330 - Semenarska in drevesničarska dejavnost v gozdarstvu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavlja določena količina kakovostnega in z ozirom na poreklo ustreznega semenskega 
materiala za obnovo gozdov. Financira se skladiščenje s programom določenih zalog semena gozdnega drevja v 
semenski hranilnici in sofinancira vzdrževanje semenskih sestojev in plantaž. 

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

Izračuni so narejeni na podlagi meril, ki jih določa pravilnik in upoštevanjem programa vlaganj v gozdove za leto 
2005 in predvideno povprečnimi stroški zbiranja in dodelave semena 5.000SIT/kg. 

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

V letu 2005 naj bi se zagotovilo 400 kg semena gozdnega drevja in njegovo hranjenje ter 50 delovnih dni 
vzdrževanja semenskih plantaž. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: , , 

• 2311-04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005 

6328 - Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali v zasebnih gozdovih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje izvedbe tistih aktivnosti v zasebnih gozdovih, ki prispevajo k ohranjanju in izboljševanju 
življenjskega okolja prostoživečih živali v gozdu. 

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na določilih Pravilnika: vrednosti delovnega dne 16.000 SIT in 80% 
sofinanciranje. 

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

Za vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali bo sofinancirano 1.820 delovnih dni. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-04-0033 Obnova, nega in varstvo gozdov, program 2005 

11042303 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Opis podprograma 

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja in gradnje gozdnih cest. Iz 
sredstev proračuna se zagotavlja del sredstev potrebnih za izvedbo vzdrževanja oziroma gradnje v sorazmerju s tem, 
koliko te ceste služijo tudi v javne namene. 

Zakonske in druge pravne podlage 
t 

- Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest in 
. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove so pravne podlage za izvajanje podprograma. 

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje okoli 60% od več kot 12.400 km in izgradnjo okoli 90 km 
gozdnih cest, kar bi bilo potrebno za optimalno gospodarjenje z gozdovi. 

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

Sredstva proračuna RS za predvideno pravico porabe bodo omogočala sofinanciranje vzdrževanja še vedno le okoli 
30 % gozdnih cest (3.600 km). 

(S 
D CL t/l 
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5547 - Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje gradnje gozdnih cest na podlagi javnega razpisa. Delež sofinanciranja je do 50 %. 

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

Za izračun predlaganih pravic porabe proračunskih sredstev je upoštevan strošek gradnje v povprečju 15.000 
SIT/km in 35 % sofinanciranje gradnje, ki naj bi interes za gradnjo pri lastnikih gozdov povečalo. 

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

Predlagana pravica porabe proračunskih sredstev bo omogočila sofinanciranje gradnje 15 km gozdnih cest. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-04-1208 Gradnja gozdnih cest, 2005 

Z aktivnostmi v okviru projekta se izvaja gradnja gozdnih cest, ki jih na podlagi določil Zakona o gozdovih lahko 
koristijo tudi nelastniki gozdov. Iz sredstev proračuna se zagotavlja del sredstev potrebnih za izvedbo vzdrževanja 
oziroma gradnje v sorazmerju s tem, koliko te ceste služijo tudi v javne namene. Sofinanciranje se izvaja na podlagi 
razpisov oz. letnih programov gradenj, kijih sprejmejo občine, pripravi pa jih vsako leto ZGS. Projekt vključuje 
izdatke na podlagi razpisa za leto 2005. 

4179 - Popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje izvedenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah v državnih gozdovih. 

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

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

Predlagana pravica porabe proračunskih sredstev bo zagotovila vzdrževanje 1.440 km (36%) gozdnih cest v 
državnih gozdovih. 

4178 - Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje izvedenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah v zasebnih gozdovih. 

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

V zasebnih gozdovih je skupaj 7.967 km gozdnih cest. Na podlagi podpisanih tripartitnih pogodb, naj bi se izvajanje 
programiranih vzdrževalnih del sofinanciralo na ravni 35 %. 65 % potrebnih sredstev pa s plačevanjem pristojbine 
za vzdrževanje gozdnih cest, zagotavljajo lastniki zasebnih gozdov. Upoštevani so stroški za vzdrževanje 1 km ceste 
193.000 SIT. 

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

Predlagana pravica proračunske porabe omogoča sofinanciranje vzdrževanja okoli 2.300 km (29 %) gozdnih cest v 
zasebnih gozdovih. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-04-1207 Vzdrževanje gozdnih cest; DP 2005 

Z aktivnostmi v okviru projekta se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest, ki jih na podlagi določil Zakona o 
gozdovih lahko koristijo tudi nelastniki gozdov. Iz sredstev proračuna se zagotavlja del sredstev potrebnih za 
izvedbo vzdrževanja v sorazmerju s tem, koliko te ceste služijo tudi v javne namene. Sofinanciranje se izvaja na 
podlagi razpisov oz. letnih programov vzdrževanja, ki jih sprejmejo občine, pripravi pa jih vsako leto ZGS. 

Izhodišče za izračun predloga pravice porabe za sofinanciranje dejavnosti na tej proračunski postavki je strošek t 
193.000 SIT za vzdrževanje 1 km gozdne ceste, 3.967 km gozdnih cest v državnih gozdovih in 31 % sofinanciranje 
opravljenega vzdrževanja. 3 
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11042304 - Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu 

Opis podprograma 

Namen podprograma je: 
- izplačilo odškodnin, ki jih je na premoženju povzročila zavarovana divjad; 
- financiranje in sofinanciranje raziskovalnih projektov za podporo ciljem nacionalnega pomena na področju 

gozdarstva in lovstva ter za delo ministrstva pomembnih raziskovalnih projektov na področju gozdarstva; 
- financiranje odškodnin zaradi omejitve uživanja lastninske pravice, ki jo je povzročila razglasitev gozda za gozd 

s posebnim namenom.; 
- financiranje nakupa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom in s tem povečevanje površine državnih 

gozdov; 
- spodbujanje povezovanja lastnikov gozdov z razdrobljeno gozdno posestjo zaradi učinkovitejšega in bolj 

ekonomičnega gospodarjenja z gozdovi; 
- zagotavljanje izvršbe odločb v primerih, koje izvršitelj Zavod za gozdove Slovenije; 
- zagotavljanje izvedbe programa za predstavitev gozdov, gozdarstva, lovstva, financiranje in sofinanciranje 

naročenih projektov, kijih izvajajo organizacije civilne družbe, sofinanciranje strokovne publicistike. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji in Zakon o divjadi in lovstvu. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Na podlagi določil zakona tekoče plačevanje odškodnin za škodo, ki jo je na premoženju povzročila divjad 

predvsem na podlagi poravnav med oškodovancem in pooblaščencem s strani države-plačnika škode; 
- Na področju raziskovalne dejavnosti v gozdarstvu zagotavljati 51.000 raziskovalnih ur (okoli 30 raziskovalcev). 

Usmeritev raziskav je določena v okviru ciljnega raziskovalnega področja KONKURENČNOST SLOVENIJE 
2001-2006-TežiščE 5. Zlasti so to gozdnogojitvene raziskave slovenskih gozdov, narave gozda, gozda kot 
predmeta varovanja in gospodarjenja in gozda kot dela našega okolja. Dolgoročno naj bi se okoli 30.000 
raziskovalnih ur financiralo iz pravice proračunske porabe MKGP, okoli 10.000 MŠZŠ, okoli 11.000 
raziskovalnih ur (22 %) pa naj bi bilo predmet trga; c 

- Zakon o gozdovih določa, da mora država v primeru, koje bil gozd razglašen za gozd s posebnim namenom v £ 
širšem interesu in povzroča omejitev uživanja lastnine, plačati odškodnino ali gozd odkupiti; 

- Na podlagi zakona o gozdovih ima država prednostno pravico pri nakupu varovalnih gozdov in določenih D 
gozdov s posebnim namenom in z njihovim nakupom naj bi se tudi povečevala površina tako imenovanih javnih &S 
gozdov, kar je določeno v Programu razvoja gozdov v Sloveniji; 

- Za Slovenijo je značilna razdrobljena gozdna posest v kateri so stroški gospodarjenja z gozdovi veliki. 
Povezovanje lastnikov naj bi omogočilo organizirano gospodarjenje na večjih površinah in s tem zmanjševanje 
stroškov, k temu naj bi prispevalo tudi sofinanciranje investicij za izboljševanje pogojev pridobivanja lesa v 
zasebnih gozdovih; gozdne vlake, stroji za spravilo lesa, stroji za izdelavo lesnih sekancev; 

- Izvedba ukrepov v gozdovih, ki so nepogrešljivi za njihovo ohranitev in razvoj se določa z odločbo v upravnem 
postopku. Odločbe na podlagi javnega pooblastila izdaja Zavod za gozdove Slovenije, kije tudi njihov izvršitelj. 

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

V okviru proračunskih postavk, ki s6 vključene v podprogram, naj bi se izvajale dejavnosti na podlagi določenih 
izhodišč in kazalcev: 
- tekoče izplačilo odškodninskih zahtevkov; 
- sofinanciranje raziskovalnih projektov, ekspertiz na podlagi javnega razpisa in oddaje naročil male vrednosti ter 

avtorskih pogodb, financiranje projektov kot obveznosti iz javnih razpisov prejšnjih let. Poleg tega pa 
financiranje naročenih strokovnih osnov za predpise, evalvacij raziskovalnih projektov in recenzij poročil; 

- plačilo odškodnin na podlagi že podpisanih sporazumov in tistih, ki bodo določene v nepravdnih postopkih na 
sodišču; 

- sklenitev pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS za nakup varovalnih gozdov in gozdov s 
posebnim namenom, oblikovanju prioritetne liste ponudb za odkup; 

- izvedba ukrepov v gozdovih, ki so nepogrešljivi za njihovo ohranitev in razvoj se določa z odločbo v upravnem 
postopku. Odločbe na podlagi javnega pooblastila izdaja Zavod za gozdove Slovenije, kije tudi njihov izvršitelj; 

- priprava in realizacija programa za popularizacijo gozdov in gozdarstva. 

6772 - Financiranje nakupa varovalnih gozdov s posebnim namenom 

ObruzJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Država ima na podlagi določil zakona o gozdovih prednostno pravico pri nakupu določenih gozdov s posebnim 
namenom. 
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Izhodišču in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Za oblikovanje predloga pravice proračunske porabe je upoštevana povprečna cena 500.000 SIT/ha gozda. 

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

Na podlagi že zbranih ponudb in določenih prioritet odkup okoli 72 ha varovalnih gozdov oziroma gozdov s 
posebnim namenom. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-04-0044 Financiranje nakupa varovalnih gozdov 2005 

V skladu s programom razvoja gozdov v Sloveniji povečati površino državnih gozdov in omogočiti prednostne 
nakupe varovalnih gozdov s posebnim namenom. Projekt vključuje izdatke po programu za leto 2005. 

2559 - Izvršba odločb ZZG Slovenije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavod za gozdove Slovenije z odločbami odreja izvedbo tistih ukrepov v gozdovih, ki so pomembni za ohranitev in 
razvoj gozdov. Zaradi tega je tudi izvršitelj odločb v primerih, ko niso bile izvršene do določenih rokov. 

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

Osnova za izračun so dosedanje izkušnje z izvajanjem izvršb in predvidevanja za leto 2005. 

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

Število izvedenih izvršb naj bi se močno povečalo predvsem zaradi izvršb odločb za sanitarni posek (lubadar). 

1403 - Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi c 
t 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izplačilo odškodninskih zahtevkov za povzročeno škodo od divjadi na podlagi pobotov z oškodovanci. o PL 
Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izračun temelji na višini odškodninskih zahtevkov v minulih letih in na predvidevanju, da škod na premoženju v letu 
2005 ne bo manj kot prejšnje leto. 

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

V leni 2005 se predvideva, da bo število odškodninskih zahtevkov na približno enaki ravni kot predhodno leto. 

6332 - Odškodnine zaradi razglasitve gozdov s posebnim namenom 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi razglasitve gozda s posebnim namenom je v določenih primerih omejeno uživanje lastninske pravice. Lastnik 
takega gozda je upravičen do odškodnine. Plačajo država, če je gozd s posebnim namenom v njenem interesu. 

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

Za izračun predloga pravice proračunske porabe so upoštevani stroški odmere 110.000 SIT/ha, povprečna vrednost 
odškodnine 9.500 SIT/ha (1.900 SIT/m3 možnega poseka, ki se zaradi razglasitve ne sme posekati). 

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

Financiranje odmere okoli 65 ha gozdov s posebnim namenom in izplačilo odškodninskih zahtevkov za okoli 500 ha 
gozdov s posebnim namenom, za katere bo dosežen sporazum z lastnikom gozda. 

7702 - Podpora nevladnim organizacijam, strokovnim prireditvam in strokovni publicistiki v 
gozdarstvu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje odroma financiranje s programom določenih dejavnosti v nevladnih organizacijah, strokovne 
publicistike in objavljanje strokovnih nasvetov. 
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IzliodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo iz/ačuni predlogov pravic porabe 

Izračun predloga pravice porabe temelji na izračunu financiranja dveh tematskih številk Gozdarskega vestnika, 
strokovnih nasvetov in druge strokovne publicistike in organizacij civilne družbe v dosedanjem obsegu. 

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

Izvedba programa promocije gozdov in gozdarstva, pri čemer imajo prednost: financiranje dveh tematskih številk 
Gozdarskega vestnika, financiranje strokovnih nasvetov, sofinanciranje strokovne publicistike, sofinanciranje 
projektov civilnih organizacij, ki obravnavajo divjad in gozd oziroma uporabo biomase. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-04-1204 Podpora dejavnostim v gozdarstvu 2005 

Sofinanciranje oziroma financiranje s programom določenih dejavnosti v nevladnih organizacijah, strokovne 
publicistike in objavljanje strokovnih nasvetov, na podlagi programa za leto 2005. 

2552 - Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu - podpora 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje raziskovalnih projektov izbranih na podlagi javnih razpisov oziroma izbranih na podlagi izvedbe 
javnega naroČila male vrednoti. 

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

Izhodišče za izračun predloga pravice porabe na tej postavki so dosedanje že določene obveznosti in vrednost 
raziskovalne ure, ki jo objavi MŠZŠ. 

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

Realizacija pogodbenih obveznosti za 5 raziskovalnih projektov izbranih na javnem razpisu KONKURENČNOST 
SLOVENIJE 2001-2006 za leto 2001 (okoli 11,7 mio SIT), financiranje na javnem razpisu KONKURENČNOST 
SLOVENIJE 2001-2006 za leto 2004 izbranih projektov(40 mio SIT), aplikativni raziskovalni projekti 2004 (24mio K 
SIT) javni razpis KONKURENČNOST SLOVENIJE 2001-2006 za leto 2005 (13 mio SIT), financiranje g 
raziskovalnih projektov in ekspertiz pomembnih za izvajanje predpisov za področje gozdarstva ter strokovnih 
podlag za oblikovanje podzakonskih predpisov, oddanih v obliki javnega naročila male vrednosti (25 mio SIT), 
evalvacija projektov prispelih na javni razpis (1 mio SIT), financiranje uvajanja certificiranja zasebnih gozdov po 
metodi PEFC (20 mio SIT). 

11052301 - Program razvoja ribištva     

Opis podprograma 

Program ribištvo vključuje področje morskega ter sladkovodnega ribištva. Na področju morskega ribištva bi želeli 
ohraniti dosedanji nivo ulova v vodah Republike Slovenije ter poskušati povečati ulov v odprtih vodah Jadrana. Za 
ribolov v odprtih vodah pa je potrebno imeti večja in bolj opremljena plovila, ki lahko izvajajo večdnevni ribolov, 
kar omogoča večjo konkurenčnost, boljša opremljenost pa večjo kvaliteto rib. Na področju morskega ribogojstva se 
želi ohranjati dosedanja vzreja rib in školjk glede na prostorske možnosti. Na področju sladkovodnega ribogojstva 
pa bi se želelo povečati vzrejo rib, predvsem pa uvesti sisteme za vzrejo alternativnih vrst rib, za katere so 
razpoložljivi vodni viri in so tudi konkurenčnejši z vidika trga in doseganja cen. Na področju javne službe je 
potrebno zagotavljati strokovne podlage za upravno odločanje ter izvajati monitoring ribolovnih virov v slovenskem 
morju. Prav tako pa je potrebno zadostiti vsem standardom skupne ribiške politike in jo implicirati v slovensko 
ribištvo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02), 
- Uredba o financiranju in sofinanciranju razvoja morskega in sladkovodnega ribištva za leta 2004-2006 (Uradni 

list RS, št. 25/04), 
- Sklep o preoblikovanju zavoda za ribištvo Ljubljana v Zavod za ribištvo Slovenije, 
- Enotni programski dokument. 

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

Na področju morskega ribištva je cilj ohraniti nivo ulova oziroma povečevati ulov rib v mednarodnih vodah ter 
posodobiti ribiška plovila za večdnevni ribolov. Merilo bo število posodobljenih plovil. Na področju ribogojstva pa 
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povečati vzrejo rib ter uvesti tehnologije za vzrejo alternativnih vrst rib v skladu z nacionalno strategijo ter 
prehransko politiko države. Zagotovitev izvedbe vseh izvedbenih uredb skupne ribiške politike. 

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

- število posodobljenih ribiških plovil (cca 10 kom), 
- povečanje porabe rib na prebivalca (na 8 kg/prebivalca), 
- povečana vzreja sladkovodnih vrst rib (50 t/l), 
- vzpostavitev evidenc poročanja. 

4265 - Javni zavod za ribištvo Slovenije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena financiranju javne službe ribištva, Zavoda za ribištvo Slovenije. Zavod za 
ribištvo opravlja javne naloge s področja ribištva v skladu z Zakonodajo o sladkovodnem ribištvu ter Sklepom o 
preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije. Z omenjenim sklepom ter vstopom 
Slovenije v EU je Zavod prevzel tudi določene naloge s področja EU. Z omenjenim financiranjem se na podlagi 
letnega programa dela ter finančnega načrta izvajajo naslednje naloge: 
- vodenje ribiškega katastra, 
- priprava strokovnih mnenj za poseg na vodah, 
- vodenje evidence ribiških plovil, 
- vodenje nacionalnega programa poročanja, 
- upravljanje z izločenimi vodami. 

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

Na podlagi letnega programa dela ter finančnega načrta sprejetega na Vladi RS. 

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

Zagotovitev vseh nalog v skladu s potrjenim programom dela na Vladi RS. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 2311-04-0053 Javni zavod za ribištvo Slovenije, investicije 2005 - projekt vključuje 

2557 - Podpora ukrepom za odpravo strukturnih neskladij v morskem ribištvu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s skupno ribiško politiko ter pravnimi podlagami z novo zakonodajo o morskem ribištvu bodo 
zagotovljene pravne podlage za izvajanje socio-ekonomskih ukrepov v morskem ribištvu. Po vstopu Slovenije v EU 
se je položaj ribičev še dodatno znatno poslabšal. Zato je potrebno uvesti ukrep, ki je v skladu s skupno ribiško 
politiko in na podlagi katerega je možno uvajati socio-ekonomske ukrepe v skladu z uredbo 2792/99. Ukrep bo 
namenjen predčasnemu upokojevanju oziroma prestrukturiranju ribičev v druge sektorje. 

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

Kazalci in izračun bo določen na podlagi kriterijev, ki so v skladu z uredbami EU. 

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

zmanjšanje števila ribičev za 5 %. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Upravičenci bodo vsi ribiči v Republiki Sloveniji, ki imajo veljavno ribolovno dovoljenje. 

V okviru proračunske postavke se izvaja projekt NRP 2311-04-0050 Preusmeritev dejavnosti ribičev - 2005, ki 
vključuje izdatke po programu za leto 2005. 

1449 - Sladkovodno ribogojstvo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Uredbe Vlade RS je vsako leto izveden javni razpis, v katerem so opredeljeni pogoji za kandidiranje na 
sofinanciranje. Na podlagi te proračunske postavke se bodo sofinancirali ukrepi s področja sladkovodnega ribištva. 

<N 
3 investicijske izdatke za program za leto 2005. a- C/5 

18. maj 2005 1043 poročevalec, št. 31/IV 



i 

Načrtuje se izgradnja oziroma obnova ribogojnih obratov, ki so namenjeni za repopulacijo avtohtonih vrst rib v 
Republiki Sloveniji. 

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

Osnova je izračun podpore na podlagi predloženega projekta ter plačanih originalnih računov. 

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

- obnova (cca. 3) ribogojnic, 
- večja pestrost rib v rekah. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke se bodo sofinancirani ukrepi s področja sladkovodnega ribištva. 

Na javni razpis lahko kandidirajo pravne in fizične osebe (ribiške družine), ki se ukvarjajo z vzrejo rib za 
repopulacijo. 

Načrtuje se izgradnja oziroma obnova ribogojnih obratov, ki so namenjeni za repopulacijo avtohtonih vrst rib v 
Republiki Sloveniji. 
- obnova (cca.3) ribogojnic, 
- večja pestrost rib v rekah. 

1859 - Ukrepi v morskem ribištvu in ribogojstvu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V uredbi Vlade RS bo objavljen ukrep namenjen razvoju morskega ribištva in ribogojstva. Z omenjenim ukrepom se 
bodo sofinancirali opravičljivi stroški in kriteriji, ki bodo kot pogoj navedeni v uredbi vlade. Proračunska postavka 
ima za namen ohranjati dosedanji nivo ribolova, posodabljati obstoječo ribiško floto ali raziskave na področju 
morskega ribištva. Proračunska postavka je namenjena zasebnikom, ki se ukvarjajo z ribolovom ali predelavo rib. 
Namen sofinanciranja je dvigniti usposobljenost in konkurenčnost sektorja. 

V ribolovni sezoni 2003-2004 je prišlo do izjemnega pojava morskih meduz v slovenskem morju. Po strokovni 
oceni Zavoda za ribištvo Slovenije so bile meduze v vzorčnem ribolovu zastopane od 92-99 % ulovljene mase. To je S 
razlog, da se ribolov v tem obdobju ni izvajal, za ribiče pa je to pomenilo velik izpad ulova in s tem posledično D 
dohodka. Iz statističnih podatkov o ulovu v januarju 2004 v primerjavi z januarjem 2003 je tako razvidno eo 
zmanjšanje letnega ulova za 53,8 %. Ukrep je bi bil v skladu zakonodajo o državnih pomočeh tudi priglašen in 
odobren pri Komisiji EU. 

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

- Posodobitev plovil (cca. 10), 
- zagotoviti večdnevni ribolov, 
- večja varnost zaposlenih, 
- poraba bo temeljila na statističnih podatkih ulova za enako obdobje preteklega leta. 

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

- Ohranjanje obsega ribolova rib (cca. 20001), 
- večja ponudba rib na trgu, 
- ohranitev delovnih mest, 
- izplačilo državne pomoči upravičenim gospodarskim ribičem. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Investitorji na podlagi projektov kandidirajo na razpisan ukrep na podlagi uredbe oziroma javnega razpisa. 

Pravne in fizične osebe bodo lahko kandidirale na podlagi uredbe Vlade RS, kjer bodo navedeni pogoji za 
kandidiranje. 

Vključenost v projekte NRP: 

• 2311-05-3029 Nadomestilo izpada dohodka, naravne nesreče v ribištvu, 2003- 

Sredstva namenjena za nadomestilo za izpad dohodka zaradi naravnih nesreč v ribištvu. 

V ribolovni sezoni 2003-2004 je prišlo do izjemnega pojava morskih meduz v slovenskem morju. Po strokovni 
oceni Zavoda za ribištvo Slovenije so bile meduze v vzorčnem ribolovu zastopane od 92-99 % ulovljene mase. To je 
razlog, da se ribolov v tem obdobju ni izvajal, za ribiče pa je to pomenilo velik izpad ulova in s tem posledično 
dohodka. Ukrep je bi bil v skladu zakonodajo o državnih pomočeh tudi priglašen in odobren pri Komisiji EU. 
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2553 - Varstvo naravnih virov v ribištvu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenja ukrepom ohranjanja ter raziskavam na področju sladkovodnih ter morskih virov. 
Na podlagi Uredbe Vlade RS bodo objavljeni ukrepi na katere bodo lahko kandidirale strokovno usposobljene 
institucije ali posamezniki, ki so usposobljeni izvajati naloge (repopulacije, inventarizacije rib, genetske raziskave, 
vzreje novih vrst rib,...). 

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

Cilj je zagotovitev strokovnih podlag za pripravo pravnih aktov. 

ObrazJotitev projektov v okviru proračunske postavke 

Upravičenci bodo na podlagi Uredbe Vlade RS prijavili svoje projekte, kijih bo komisija izbrala kot upravičene. Na 
ukrepe bodo lahko kandidirali strokovno usposobljene institucije ali posamezniki. 

2086 - FIUR - delež EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ukrep se sofinancira na podlagi Enotnega programskega dokumenta. V ukrep sta vključena dva ukrepa, in sicer 
obnova obstoječe ribolovne flote ter mali priobalni ribolov in področje ribogojstva v skladu s pravili strukturnih 
uredb (FIUR). Na področju obnove flote se bodo sredstva namenila za nakup opreme ter povečanja varnosti plovil 
kar bo imelo za posledico večjo konkurenčnost plovil ter večjo varnost zaposlenih. 

V okviru drugega ukrepa (ribogojstvo) pa bodo sredstva namenjena za izgradnjo novih zmogljivosti za potrebe 
ribogojstva ter nakup opreme za boljšo tehnološko opremljenost. Iz te proračunske postavke se bodo sredstva 
namenila za zagotavljanje deleža sofinanciranja pravnih in fizičnih oseb, ki bodo kandidirala na omenjena sredstva. 

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

Gre izgradnjo novih objektov na področju ribogojstva ter obnovo obstoječih plovil. Delež sofinanciranja in g 
opravičljivi stroški so določeni v skladu z uredbo 2792/99. • "> m <N 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 3 
Cu 

- ohranjanje obsega ribolova, ^ 
- kakovostnejša ponudba, 
- ohranitev delovnih mest, 
- večdnevni ribolov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Investitorji oziroma projektanti bodo kandidirali na podlagi javnega razpisa, ki ga bo objavila Agencija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja. Upravičenci so pravne in fizične osebe. 

V okviru te proračunske postavke se financirajo projekti: 2311-04-3601 posodobitev plovil in mali priobalni ribolov 
j.r. 07/04, ki vključuje izdatke po razpisu 07/04, 2311-04-3701 Ribogojstvo in predelava ribj.r. 07/04, ki vključuje 
izdatke po javnem razpisu 07/04. Del sredstev za razpis .za leto 2005 je na evidenčnih projektih 2311-04-EP36 
Posodobitev plovil in mali priobalni ribolov EPD 2004-2006 ter 2311-04-F.P37 Ribogojstvo, predelava in trženje 
EPD 2004-2006. 

2090 - FIUR - lastna udeležba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ukrep se sofinancira na podlagi na podlagi Enotnega programskega dokumenta. V ukrep sta vključena dva ukrepa, 
in sicer obnova obstoječe ribolovne flote ter mali priobalni ribolov in področje ribogojstva v skladu s pravili 
strukturnih uredb (FIUR). Na področju obnove flote se bodo sredstva namenila za nakup opreme ter povečanja 
varnosti plovil kar bo imelo za posledico večjo konkurenčnost plovil ter večjo varnost zaposlenih. 

V okviru drugega ukrepa (ribogojstvo) pa bodo sredstva namenjena za izgradnjo novih zmogljivosti za potrebe 
ribogojstva ter nakup opreme za boljšo tehnološko opremljenost. Iz te proračunske postavke se bodo sredstva 
namenila za zagotavljanje deleža sofinanciranja pravnih in fizičnih oseb, ki bodo kandidirala na omenjena sredstva. 

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

Gre izgradnjo novih objektov na področju ribogojstva ter obnovo obstoječih plovil. Delež sofinanciranja in 
opravičljivi stroški so določeni v skladu z uredbo EU 2792/99. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohranjanje obsega ribolova, 
- kakovostnejša ponudba, 
- ohranitev delovnih mest, 
- večdnevni ribolov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Investitorji oziroma projektanti bodo kandidirali na podlagi javnega razpisa, ki ga bo objavila Agencija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja. Upravičenci so pravne in fizične osebe. 

V okviru te proračunske postavke se financirajo projekti: 2311-04-3601 posodobitev plovil in mali priobalni ribolov 
j.r. 07/04, ki vključuje izdatke po razpisu 07/04, 2311-04-3701 Ribogojstvo in predelava rib j.r. 07/04, ki vključuje 
izdatke pojavnem razpisu 07/04. Del sredstev za razpis za leto 2005 je na evidenčnih projektih 2311-04-EP36 
Posodobitev plovil in mali priobalni ribolov EPD 2004-2006 ter 2311-04-EP37 Ribogojstvo, predelava in trženje 
EPD 2004-2006. 

2312 - Veterinarska uprava RS - ; , y:; ' : 

A - Bilanca odhodkov 

11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Opis podprograma 

Podprogram obsega aktivnosti in investicije, potrebne za ustrezno funkcioniranje Veterinarske uprave RS. 
Podprogram sestavlja več sklopov in sicer: sredstva, ki zagotavljajo nujne materialne stroške, plače in planiranje 
potrebnih zaposlitev. V okviru podprograma so tudi sredstva za zagotavljanje odškodnin imetnikom za ubite oz. o\ 

c 

00 

uničene živali, premete in surovine ter investicije za Veterinarsko upravo RS in Nacionalni veterinarski inštitut. t 
• co 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o veterinarstvu, S 
- Zakon o državni upravi, 
- Zakon o javnih uslužbencih, 
- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o javnih naročilih, 
- Pravilnik o odškodninah na področju veterinarstva, 
- Pravilnik o kužnih boleznih živali, 
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva, 
- Horizontalna in vertikalna zakonodaja, na področju veterinarstva, kije povzeta v 68 pravilnikih, ki so bili sprejeti 

do 01.05.2004 in povzemajo pravni red EU. 

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

Dolgoročni cilji so: kontinuirano strokovno in uspešno delovanje VURS, zagotavljanje zaščite zdravstvenega 
varstva ljudi in živali, zagotavljanje države, proste živalskih kužnih bolezni, zagotavljanje ugodne epizootiološke 
situacije, zagotavljanje nemotenega trgovanja uvoza in izvoza, ustrezna komunikacija z Evropsko Komisijo in 
Evropskim Svetom, sodelovanje z veterinarskimi službami držav članic EU in tretjih držav, priprava in 
zagotavljanje ustreznih evidenc, poročil, ki jih moramo pošiljati Evropski Komisiji, priprava ocen tveganja, 
kontinuirano izobraževanje delavcev VURS na področju pravnega reda EU. 

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

Letni izvedbeni cilji so: 
- zagotovitev plačila odškodnin upravičencem, vzpostavitev informacijskega sistema v skladu z zahtevami EU, 

vzpostavitev specialnih podatkovnih baz, zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za zaposlene. 

5968 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo plač zaposlenim na VURS. 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva so planirana na osnovi kadrovskega načrta in na podlagi veljavnih predpisov, ki so bili v uporabi za 
določitev in obračun plač v obdobju januar-april 2005. Pri izračunu je upoštevan Sporazum o uskladitvi višine 
izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti v letu 2005, ki gaje Vlada RS podpisala z reprezentativnimi sindikati. 

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

Cilj je realizirati kadrovski načrt in zagotoviti sredstva za nemoteno izplačilo plač zaposlenim. 

Indikatorji za plače so: predvideno število zaposlenih, povečanje osnovnih plač, višina dodatkov za delovno dobo in 
posebne pogoje dela, višina regresa za letni dopust, povračila in nadomestila zaposlenim, delovna uspešnost, drugi 
izdatki zaposlenim, prispevki in davki, ki jih plača delodajalec. Pri izračunu mase sredstev za plače je upoštevana 
odsotnost iz dela (dopust, bolniški izostanki) in refundacije sredstev s strani ZZZS in ZPIZS. . 

4522 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S postavke se krijejo stroški, ki nastajajo pri delovanju Veterinarske uprave RS, vključno z območnimi uradi ter 
mejnimi veterinarskimi postajami, in sicer: obratovalni stroški, potni stroški in izobraževanje zaposlenih, pisarniški 
in drug material, kije potreben za delovanje organa, vzdrževanje opreme, avtomobilov in prostorov ter najemnine za 
poslovne prostore. 

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

Izračun potrebnih sredstev na tej postavki je bil delno pripravljen na podlagi realizacije v letu 2004. Dodana so 
dodatna sredstva za delovanje novo odprtih mejnih prehodov - Sch'engenska meja. Dodatno so planirana tudi 
sredstva za izvedbo predvidenega varstva pri delu (zdravstveni pregledi) ter izdelavo izkaznic za inšpektorje. 

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

Cilj postavke je zagotovitev najosnovnejših materialnih pogojev za delovanje Veterinarske uprave RS na glavnem 
uradu in šestnajstih izpostavah po vsej Sloveniji. £ m 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke ' 

Sredstva na tej postavki niso vključena v projekte. gj 

7717 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo namenjena nakupu potrebne opreme, za delovanje Veterinarske uprave RS: 
- nakup računalniške in programske opreme, 
- nakup posebne opreme za delo veterinarskih inšpektorjev, 
- nakup posebnega vozila za potrebe mobilne ekipe za zaščito živali, 
- nakup opreme za pisarniške prostore, 
- nakup službenih avtomobilov. 

Del sredstev bo namenjen za nakup potrebnih prevoznih sredstev (kamionov,...) za izvajanje veterinarsko higienske 
službe, ki mora zagotoviti odvoz živalskih trupel in drugih odpadkov na predpisan način. 

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

Izračuni temeljijo na ponudbah za nakup predpisane opreme za izvedbo plana dela veterinarskih inšpektorjev. 

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

Letni cilji: 
- izvedba predvidenega števila in vrste uradnih nadzorov, opredeljenih v letnem planu dela VURS, za kar je 

potrebna določena oprema, 
- zamenjava že odpisane in izrabljene opreme, 
- nakup potrebne programske opreme za prevzete dolžnosti prekrškovnih organov, 
- zamenjava izrabljenih avtomobilov za prevoz posebno nevarnih odpadkov kategorije 1. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so vključena v projekt 2312-02-0010 Oprema za veterinarsko higiensko službo, saj 
pomenijo investicijo v opremo za veterinarsko higiensko službo. Sredstva na tej postavki pa so vključena tudi v 
projekt 2312-04-0004 za manjše investicije Veterinarske uprave RS. ( 
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5552 - Odškodnine za živali, predmete in surovine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Država Slovenija mora zagotoviti imetniku živali odškodnino za živali, ki so bile ubite ali zaklane oziroma za 
predmete in surovine, ki so bili poškodovani ali uničeni pri izvajanju ukrepov za zatiranje določenih kužnih bolezni. 
Imetnik pridobi pravico do odškodnine, če so izpolnjeni pogoji, predpisani z Zakonom o veterinarstvu. 

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

Predlog pravic porabe temelji na realizaciji na tej postavki v letu 2004, upoštevani pa so tudi pojavi pravskavca pri 
ovcah v letu 2005. Sredstva, ki bodo potrebna za izplačilo odškodnin je sicer nemogoče natančno načrtovati, saj so 
odvisna od pojavov posameznih kužnih bolezni. 

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

Letni cilj je izplačilo odškodnin vsem upravičencem, ki bodo izpolnili pogoje za pridobitev pravice do odškodnine 
in s tem zagotavljanje zatiranja najbolj nevarnih kužnih bolezni živali. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so vključena v projekt 2312-02-0052, saj predstavljajo državno pomoč. Sredstva so 
namenjena za odškodnine za živali, ki so bile ubite ali zaklane oziroma za predmete in surovine, ki so bili 
poškodovani ali uničeni pri izvajanju ukrepov za zatiranje določenih kužnih bolezni. 

7701 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zbirajo sredstva od prodaje državnega premoženja. Sredstva bodo porabljena v skladu z Uredbo o 
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem. 

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

Načrt odprodaje državnega premoženja. Vrednost je pripravljena na podlagi opravljenih cenitev nepremičnin ter č 
opreme, namenjene za odprodajo. cq 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 2 

Odprodaja nepremičnin in prevoznih sredstev v skladu z odlokom o programu prodaje državnega premoženja. 

Obrazložiti" projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so vključena v projekt 2312-04-0001 Nakup nepremičnin, saj so namenjena investiciji 
nakupu nepremičnine - poslovnih prostorov za območni urad Maribor. Del sredstev, ki jih bomo pridobili z 
odprodajo vozil, je vključen v projekt 2312-04-00004 Manjše investicije VURS (PU 2312) v letu 2005, za namen 
nakupa novih vozil. 

8913 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena sredstvom, ki jih bo Veterinarska uprava RS pridobila iz naslova zavarovanja službenih 
avtomobilov. Pridobljena sredstva se porabijo za popravilo poškodovanih avtomobilov oz. za nakup novih. 

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

Predvideni prilivi na to postavko so pripravljenih na podlagi realizacije v preteklih letih. 

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

Cilj je pridobitev vseh odškodnin, do katerih bo Veterinarska uprava RS upravičena. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Delno so sredstva na tej postavki vključena v projekt 2312-04-0004 Manjše investicije VURS (PU 2312) v letu 
2005, namenjena nakupu novih vozil. 
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11032301 - Delovanje služb in javnih zavodov 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje financiranje Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki opravlja vrsto nalog in ukrepov 
preventivne in kurativne narave za varovanje zdravja živali in ljudi - pregled nad stanjem kužnih bolezni, nad 
ostanki hormonov, težkih kovin, antibiotikov v živilih živalskega izvora, spremljanje in proučevanje reprodukcije 
živali, zdravstvenega stanja čebel in rib, ugotavljanje higienske in zdravstvene ustreznosti. 

Podprogram vključuje tudi financiranje Veterinarske zbornice RS za opravljanje nalog, ki se opravljajo kot javna 
pooblastila. To je izdajanje in odvzemanje veterinarske licence članom z opravljenim državnim izpitom za 
opravljanje veterinarske dejavnosti in vodenje registra o tem, načrtovanje, spremljanje in organizacija strokovnega 
izpopoljnjevanja veterinarjev ter preizkus strokovne usposobljenosti veterinarjev v veterinarskih organizacijah, 
opravljanje strokovnega nadzora v veterinarskih organizacijah, verificiranje veterinarskih organizacij in vodenje 
registra o tem, določanje osnov in meril za oblikovanje cen veterinarskih storitev v sodelovanju s svetom 
uporabnikov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o veterinarstvu, 
- Uredba o mreži javne veterinarske službe, 
- Pogodba med Veterinarsko upravo RS in Veterinarsko zbornico št. 2312-04-000033, 
- Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpoljnjevati veterinarska zbornica za opravljanje nalog, ki se opravljajo kot 

javna pooblastila po zakonu, ki ureja veterinarstvo (Uradni list RS, št. 86/01), 
- Pravilnik o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja kužnih bolezni in cepljenj živali. 

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

Dologoročni cilji: doseganje čimvečjega števila akreditiranih in validiranih metod za opravljanje del in nalog NV1 v 
skladu z veterinarsko zakonodajo; sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za pripravo programov zdravstvenega 
varstva živali; imenovanje NVI za opravljanje analiz vzorcev posebno nevarnih kužnih bolezni (SIP, KPK, APK, 
vezikularni stomatitis), nadaljevanje sodelovanja z referenčnimi ter ostalimi laboratoriji EU v okviru intra in 
interlaboratorijske kontrole. Stalno zagotavljanje izdajanja licenc veterinarjem in vodenje registra vseh podeljenih 
licenc, verificiranja veterinarskih organizacij ter organizacije izobraževanj. 

Dolgoročni cilji se postavljajo tudi skladno s smernicami EU. 

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

Cilj podprograma je zagotoviti delovanje Nacionalnega veterinarskega inštituta in s tem izvajanje nalog, ki so 
določene v Zakonu o veterinarstvu ter zagotoviti delovanje zbornice na področju izdajanja licenc in ureditev registra 
vseh podeljenih licenc v preteklosti, verificiranje veterinarskih organizacij, pripravo in organizacijo izobraževanj. 

5528 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki »Sredstva za izvedbo ZSPJS« se zagotavljajo sredstva za odpravljanje plačnih nesorazmerij za 
zaposlene pri posrednih proračunskih uporabnikih, ki se financirajo v okviru transferov. Pravice porabe so v višini 
0,20 % izplačanih plač od julija 2004 dalje in dodatno 0,50 % od julija 2005 dalje (skupaj od julija 2005 dalje v 
višini 0,70 %). 

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

Način uporabe in upravljanja s sredstvi za izvedbo zakona o sistemu plač v javnem 

sektorju bo določen s posebnim navodilom pristojnega ministrstva. 

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

Odpravljanje nesorazmerij med osnovnimi plačami za zaposlene pri posrednih uporabnikih državnega proračuna po 
uveljavitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

2254 - Nacionalni veterinarski inštitut 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S postavke se financira delovanje Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki opravlja naslednje naloge: 
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- laboratorijsko in klinično preskušanje veterinarskih zdravil, 
- spremljanje in proučevanje epizootiološkega stanja in razmer v državi, 
- spremljanje zdravstvenega stanja živali, fiziologije in patologije, reprodukcije z osemenjevanjem živali na 

nacionalnem nivoju, 
- sodelovanje pri delu komisije za ocenjevanje, odbiro in priznavanje plemenjakov, plemenskih ribjih jat in 

plemenišč čebeljih matic, 
- priprava strokovnih podlag za načrtovanje in za sprejemanje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali, 
- spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje čebel, 
- spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje rib, 
- izvajanje patomorfološke diagnostike, 
- izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD), 
- laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, vode za 

napajanje živali, zraka, zemlje, krme in dodatkov, odpadkov in odplak zaradi diagnostike živalskih kužnih in 
drugih živalskih bolezni oziroma ugotavljanja zdravstvene ustreznosti proizvodov, 

- specialistične klinične, laboratorijske, rentgenske in druge diagnostične preiskave v skladu s strokovno 
usmeritvijo, 

- veterinarsko medicinske raziskave, 
- preverjanje rezultatov laboratorijskih preiskav z izvajanjem primerjalnih testov in usklajevanje nižtodoloških 

postopkov, 
- organizacija in izvajanje intralaboratorijskega nadzora, 
- razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za diagnostiko živalskih kužnih bolezni in za analitiko 

ostankov kontaminentov okolja in veterinarskih zdravil ter za druge preiskave surovin, živil in krme, 
- razvijanje in uvajanje novih kliničnih laboratorijskih metod za diagnostiko in zdravljenje kužnih bolezni 

organskih, presnovnih, vzrejnih in drugih bolezni, bolezenskih stanj in poškodb živali, 
- razvijanje in uvajanje novih postopkov pri osemenjevanju in presajanju zarodkov ter laboratorijskega dela z 

jajčnimi celicami, 
- posredovanje novih veterinarsko medicinskih dosežkov novih postopkov in metod strokovnega dela, 
- zagotovitev diagnostične terenskih in laboratorijskih preiskav ob sumu določenih kužnih bolezni ter o patoanatomsko diagnostiko, s katero se potrdi bolezen ali ovrže sum, c 
- preprečevanje kužnih bolezni ob naravnih in drugih nesrečah in če se pojavijo kužne bolezni iz liste A v § 

sosednjih državah ali v Sloveniji in laboratorijske ter patoanatomske preiskave za diagnostiko kužnih bolezni, za o 
katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina, ki jih predpiše minister, 

- izvajanje veterinarsko higienske službe. 

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

Izračun potrebnih sredstev temelji na izračunu sredstev, potrebnih za plače zaposlenih na Nacionalnem 
veterinarskem inštitutu skladno s sistemizacijo ter materialnih stroškov, ocenjeno na realizacijo iz leta 2004. 

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

Letni cilji: 
- izvedba diagnostičnih preiskav v skladu s pravilnikom o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja kužnih 

bolezni in cepljenj živali, 
- izvedba monitoringa na biorezidua, v skladu s programom, ki ga potrdi Komisija EU, 
- zbiranje vseh trupel poginulih živali in odstranitev v skladu s pravilnikom o stranskih živalskih proizvodih, ki 

niso namenjeni prehrani ljudi, ,<» 
- izvedba vseh kliničnih in laboratorijskih preiskusov zdravil za uporabo v veterinarski medicini, 
- izvedba in organizacija diskriminatomih pregledov na TSE, kjer je to potrebno. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Vključenost v projekte NRP: 
- 2312-02-0008 Nacionalni veterinarski inštitut (financiranje do 05.01.2005), 
- 2312-05-0001 Nacionalni veterinarski inštitut (financiranje do 02.02.2006). 

Sredstva namenjena za preizkušanje zdravil, spremljanje zdravstvenega stanja živali, laboratorijske preiskave. 

2100 - Veterinarska zbornica Slovenije 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena Veterinarski zbornici, ki opravlja naloge na podlagi javnih pooblastil, ki se 'financirajo iz 
proračuna Republike Slovenije. 

Kot javno pooblastilo opravlja Veterinarska zbornica naslednje naloge: 
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- izdaja in odvzema veterinarske licence, 
- načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopolnjevanje veterinarjev ter preskus strokovne usposobljenosti 

veterinarjev, 
- verificira veterinarske organizacije in vodi njihov register, 
- določa osnove in merila za oblikovanje cen veterinarskih storitev v sodelovanju s svetom uporabnikov. 

Veterinarska zbornica mora za izvajanje javnih pooblastil izpolnjevati predpisane kadrovske, prostorske in druge 
pogoje, kar z odločbo ugotovi direktor Veterinarske uprave RS. 

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

Predlog pravic porabe je pripravljen na podlagi cenika Veterinarske zbornice Slovenije za storitve, kijih opravljajo 
na podlagi javnih pooblastil, ter programa dela za leto 2005. 

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

Cilji: 
- izdaja licenc za dr. vet. med. za vse podane vloge, 
- odvzem licenc, ko so za to utemeljeni razlogi, 
- izvedba šestih izobraževanj veterinarjev po programu sekcij, ki gaje sprejela strokovna komisija Veterinarske 

zbornice za posamezne sekcije ter treh izobraževanj za vse sekcije, ' 
- izvedba verifikacij veterinarskih ambulant po prejetih zahtevah, 
- sofinanciranje izvedbe 25 nadzorov nad verificiranimi ambulantami. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso vključena v projekte. 

11032302 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Opis podprograma 

Zdravstveno varstvo živali je namenjeno varovanju zdravja živali, preprečevanju širjenja kužnih bolezni živali in 
zoonoz, nadzoru in kontroli živil živalskega izvora in s tem dajanje garancije za zdravstveno ustrezna živila 
slovenskim potrošnikom. M 
Ključne naloge: g 
- monitoring in odkrivanje izvorov povzročiteljev zoonoz, 1/3 

- vsakoletne akcije oralne imunizacije lisic v skladu z evropskim programom izkoreninjanja stekline, 
- financiranje diagnostičnih in preventivnih ukrepov, kijih vsako leto s pravilnikom predpiše minister, 
- izdelava čipov za označevanje psov, 
- zagotavljanje neškodljivega odstranjevanja odpadkov živalskega izvora. 

Veterinarska uprava RS mora skrbeti tudi za izdajo certifikatov oz. potrdil o zdravstvenem stanju živali, ki mora 
spremljati vsako pošiljko. Zagotoviti mora tudi izdajo obrazcev zdravstvenih spričeval, ki spadajo v najmanjši obseg 
zdravstvenega varstva živali, ki ga zagotavlja RS. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o veterinarstvu, 
Zakon o zaščiti živali, 
Pravilnik o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja kužnih bolezni in cepljenj živali, 
Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva, 
Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici, 
Pravilnik o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih 
zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora, 
Pravilnik o certificiranju v veterinarstvu, 
Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov 
in kužnega materiala živalskega porekla, 
Uredba o mreži javne veterinarske službe, 
Accession Treaty (Pristopna pogodba). 
Direktiva Sveta 90/425/EC o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga 
izvajajo v trgovini med državami članicami ES z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi, 
Pravilnik o veterinarskih pregledih živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU, 
Pravilnik o stranskih živalskih proizvodih^ ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, Št. 28/2004), 
Uredba (ES) št. 1774/2002 o zdravstvenih pravilih za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje ugodne epizootiološke situacije; pridobitev statusa države uradno proste tuberkoloze, bruceloze in 
levkoze; zagotavljanje nemotenega trgovanja z živimi živalmi na notranjem trgu in izvoza v tretje države; varstvo 
ljudi pred zoonozami; zmanjševanje pojavnosti stekline pri lisicah; zagotavljanje zaščite živali pred mučenjem. 

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

Zagotoviti zadostno število certifikatov in zdravstvenih spričeval za nemoten potek notranjega, mednarodnega in 
domačega trga; sodelovati pri izgradnji potrebnih azilov za živali; zagotoviti nemoteno ustrezno odstranjevanje 
odpadkov živalskega izvora, z.namenom preprečevati pojave kužnih bolezni; sodelovanje v informacijskem sistemu 
za nadzor trga držav članic EU; preprečevanje pojava stekline v državi; izvajanje diagnostičnih in preventivnih 
ukrepov, predpisanih s pravilnikom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; ustrezen nadzor nad živili 
živalskega izvora; zagotovitev zadostnega števila čipov za označevanje psov. 

1343 - Certifikati in zaračunljive tiskovine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Certifikat oz. Potrdilo o zdravstvenem stanju je uradni dokument, ki mora spremljati vsako pošiljko in ga zahteva 
vsaka država prejemnica. To pomeni, da mora imeti Veterinarska uprava RS kot pristojen organ za izdajo in 
potrditev teh dokumentov v vsakem trenutku na voljo ustrezno število certifikatov, tako da ne prihaja do oviranja pri 
trgovanju in s tem tudi kršenja pravil WTO, saj smo podpisniki Sporazuma o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih 
ukrepov. 

VURS mora po Zakonu o veterinarstvu zagotoviti tudi izdajo obrazcev veterinarskih spričeval, ki spadajo v 
najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali, ki ga zagotavlja Republika Slovenija. Drugi odstavek 16. člena 
zakona o veterinarstvu -ZVet (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02-ZGO-1, 45/04-ZdZPKG in 62/04-odl. US) določa, 
da mora živali v prometu spremljati veterinarsko spričevalo. Veterinarsko spričevalo potrjuje, da na mestu izvora 
živali ni bila ugotovljena določena kužna bolezen, ki bi se lahko s to vrsto živali prenesla ter potrjuje še druge 
predpisane zahteve. Največ možnosti za širjenje kužnih bolezni je v prometu z živalmi. Okužena žival ali 
klicenoska, ki se premika iz enega v drug hlev, lahko širi kužno bolezen. Take živali pa ne ogrožajo samo živali med 
transportom, ali živali na sejmih, temveč kontaminirajo vse poti, prevozna sredstva, objekte idr ter s tem povzročajo 
nove vire okužb. Prav zato je eden od pomembnih preventivnih ukrepov v notranjem prometu veterinarsko 
spričevalo. % 

Obveznost označevanja živali, pogoje za izdajo, vsebino in obliko veterinarskega spričevala predpisuje Pravilnik o 
označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici (Uradni list RS, št. 99/01 in 6/02). 

Republika Slovenija mora zagotoviti najmanjši obvezni obseg varstva živali pred kužnimi boleznimi, kar določa 45. 
člen Zvet., kjer se med drugim določa tudi obrazec zdravstvenega spričevala, napotnic in potrdil. 

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

Pravice porabe so planirane na podlagi predvidenenga števila certifikatov, kijih bomo morali zagotoviti za promet z 
živalmi in živili živalskega izvora. Število obrazcev zdravstvenih spričeval je planirano na podlagi realizacije v letu 
2004, saj predvidevamo, da se promet z živalmi v RS v letu 2005 ne bo bistveno spremenil. 

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

Cilj je zagotoviti zadostno število obrazcev za nemoten promet z živalmi in živili živalskega izvora. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso vključena v projekte. 

t/5 

2255 - Odstranjevanje odpadkov živalskega izvora 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so predvidena sredstva za odvoz, predelavo ter uničenje odpadkov in kužnega materiala iz zbiralnic 
Nacionalnega veterinarskega inštituta. Odstranjevanje odpadkov se opravlja na podlagi Zakona o veterinarstvu. 

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

S Sklepom o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki 
in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 35/2004) je določena cena za kilogram odpeljanih in 
uničenih odpadkov. Izračun je pripravljen na podlagi ocene števila kilogramov odpadkov v letu 2005. 

poročevalec, št. 31/IV 1052 18. maj 2005 
* 



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

Zagotavljanje uničenja živalskih kadavrov in odpadkov in s tem varovanje zdravja ljudi in živali. 

ObrazJoiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso vključena v projekte. 

6685 - Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali ter ukrepi v veterini 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se bodo financirali diagnostični in preventivni ukrepi, ki jih vsako leto s pravilnikom predpiše 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sodijo v okvir javne veterinarske službe, ki se opravlja na podlagi 
koncesij - javnih pooblastil. De! sredstev je namenjen tudi financiranju izdelave čipov za označevanje psov, ki jih 
skladno z zakonom o veterinarstvu zagotovi VURS. 

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

Pravice porabe so izračunane na podlagi cenika za veterinarske storitve, opredeljene v pravilniku, ki ga določi 
Veterinarska uprava RS ter števila živali v Republiki Sloveniji. Del sredstev, ki je namenjen izdaji zdravstvenih 
spričeval pri prometu z živalmi, je planiran na podlagi realizacije v letu 2004, del pa za vzdrževanje zdravstvenih 
statusov čred, ki jih je Republika Slovenija pridobila v preteklem letu. 

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

- Izvedba programa, predpisanega v pravilniku o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja kužnih bolezni in 
cepljenj živali, 

- izdaja veterinarskih spričeval v skladu z Zakonom o veterinarstvu, 
- Označitev vseh psov, rojenih po 1.1.2003, z mikročipi. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

2353 - Sistematičen nadzor povzročiteljev zoonoz 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravilnik o veterinarsko - sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko - sanitarnih pregledih ter o pogojih 
zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora, je v celoti uskladil kriterije in zahteve zdravstvene 
ustreznosti živil, ki se dajejo v promet iz veterinarsko registriranih obratov, ki proizvajajo živila živalskega izvora. 
Glede na to, da so kriteriji usklajeni z zahtevami EU, seje tudi bistveno spremenil sistem nadzora, ki ne zahteva več 
pregledov končnih izdelkov, ampak uporablja rezultate sistematičnega monitoringa in odkrivanja izvorov 
povzročiteljev zoonoz ter drugih, človekovemu zdravju nevarnih mikroorganizmov. Izvaja se monitoring v skladu z 
zahtevami direktive EU 92/117/EEC na nacionalnem nivoju. V monitoring je vključen nadzor vseh registriranih 
obratov, uporabil pa se bo kombiniran sistem naključnega in načrtnega vzorčenja na podlagi ocene tveganja in 
epidemioloških podatkov zdravstvene službe. 

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

Izračuni temeljijo na številu odvzetih vzorcev pri proizvajalcih živali za trg v letu 2004 in povečanem obsegu 
vzorčenja v skladu z evropsko zakonodajo v letu 2005 ter na obstoječem registru rej in registru živilskih obratov 
Republike Slovenije. 

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

Letni cilj je izvedba programa vzorčenja in analiz, ki ga skupaj sprejmeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Veterinarska uprava RS in Ministrstvo za zdravje. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki pa so vključena tudi v projekt 2312-04-0004 za manjše investicije Veterinarske uprave RS. 

o* 
Sredstva na tej postavki so vključena v projekt 2312-02-0019 Predpisano in preventivno zdravstveno varstvo živali g 
ter ukrepi veterini, saj predstavljajo državno pomoč. Sredstva namenjena za financiranje diagnostičnih in 
preventivnih ukrepov živali ter za ukrepe veterine. 

P ft. C/3 
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2473 - Vakcinacija lisic 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena plačilu oralne vakcinacije lisic, ki se opravlja v skladu z evropskim programom 
izkoreninjanja stekline pri, za to bolezen najdovzetnejših živalih, lisicah. 

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

Izračun na podlagi programa, ki predvideva izvedbo peroralne vakcinacije lisic z letalskim odmetavanjem vab na 
določenem mejnem območju med EU in tretjimi državami. Peroralna vakcinacija se izvaja dvakrat letno in jo 
sofinanicira EU. 

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

Cilj je izvedba programa, ki gaje potrdila\Evropska Komisija. Učinkovitost izvajanja programa se meri s preiskavo 
vzorcev odstreljenih lisic na prisotnost virusa. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso vključena v projekte. 

7156 - Ukrepi v veterini - EU 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka 7156 je namenjena sredstvom, ki jih EU namenja za sofinanciranje programov izkoreninjanja in 
spremljanja nekaterih živalskih bolezni ter za nadzor, usmerjen v preprečevanje zoonoz in sicer na podlagi 
odobrenega programa za posamezno bolezen. 

Programi, ki jih EU sofinancira: Monitoring in eradikacija TSE, Program za zatiranje stekline, Program za zatiranje 
in spremljanje klasične prašičje kuge, Temeljna študija o razširjenosti salmonele v nesnih jatah ter nadzor nad 
aviarno influenco. 

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

Evropska Komisija odobrene programe na področju veterinarstva sofinancira delno in sicer v nekaterih primerih do W 
50 %, v nekaterih pa v fiksno določenem najvišjem znesku. Razliko financira Republika Slovenija. Za financiranje 2 
te razlike, ki ga zagotavlja RS, so planirana proračunska sredstva na postavki Ukrepi v veterini - SLO. 00 

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

Letni cilji so nadaljevanje izkoreninjanja kužnih bolezni TSE, klasične prašičje kuge in stekline, ugotovitev stanja 
razšiijenosti salmonele in aviarne influence. 

Kazalci, s katerimi se lahko ocenjuje uspešnost izvedenih programov so pri izkorenmjanju bolezni število pojavov 
določene bolezni, glede na pretekla leta oz. glede na stanje, ki ga želi RS doseči ali obdržati. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so vključena v projekt 2312-04-0002 Program eradikacije kužnih bolezni - EU, saj 
predstavljajo sredstva Evropske unije. Sredstva namenjena za sofinanciranje izvršenega programa eradikacije kužnih 
bolezni do višine 50 % oz. do določene vrednosti za posamezno analizo. 

9882 - Ukrepi v veterini - SLO 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki se zagotavlja nacionalni delež financiranja določenih programov, kijih sofinancira EU. 

Programi, ki jih EU sofinancira: Monitoring in eradikacija TSE, Program za zatiranje stekline, Program 7.a zatiranje 
in spremljanje klasične prašičje kuge, Temeljna študija o razširjenosti salmonele v nesnih jatah ter nadzor nad 
aviamo influenco 

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

Evropska Komisija odobrene programe na področju veterinarstva sofinancira delno in sicer v nekaterih primerih do 
50 %, v nekaterih pa v fiksno določenem najvišjem znesku. Razliko financira Republika Slovenija. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so nadaljevanje izkoreninjanja kužnih bolezni TSE, klasične prašičje kuge in stekline, ugotovitev stanja 
razšigenosti salmonele in aviame influence. 

Kazalci, s katerimi se lahko' ocenjuje uspešnost izvedenih programov so pri izkoreninjanju bolezni število pojavov 
določene bolezni, glede na pretekla leta oz. glede na stanje, ki ga želi RS doseči ali obdržati. 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so vključena v projekt 2312-04-0002 Program eradikacije kužnih bolezni - EU, saj • 
predstavljajo sredstva Evropske unije. Sredstva namenjena za sofinanciranje izvršenega programa eradikacije kužnih 
bolezni do višine 50 % oz. do določene vrednosti za posamezno analizo. 

11032305 - Kakovost in nadzor  

Opis podprograma 

V okviru podprograma kakovost in nadzor je vzpostavljen nadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil živalskega 
izvora z izvajanjem analiz odvzetih inšpekcijskih vzorcev in monitoringom škodljivih ostankov okolja. Podprogram 
je v celoti namenjen zagotavljanju nadzorstvene funkcije zdravstvene ustreznosti in pripravi novih programov 
nadzora škodljivih ostankov okolja, ki so lahko prisotni v vseh živilih živalskega izvora in predstavljajo neposredno 
nevarnost za zdravje ljudi oziroma živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o veterinarstvu, 
Pravilnik o ukrepih monitoringa določenih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih (Uradni 
list RS, št. 15/04), 
Pravilnik o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje živih školjk na trg (Uradni list RS, št. 1/4). 

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

Zagotavljanje zdravstvenega varstva ljudi in živali; zagotavljanje neoporečnih živil živalskega izvora ter njihov g 
nadzor; izpolnjevanje pogojev za nemoteno trgovanje. S 

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

Q_, 
Usklajevanje z novimi predpisi EU na naslednjih področjih: 
- nadzor škodljivih ostankov okolja v živilih v skladu z EU direktivo 96/22 EEC in odločbo 97/477, 
- validacija metod laboratorijskih preiskav, 
- jemanje uradnih vzorcev v proizvodnji, 
- ustrezen nadzor na škodljivimi ostanki v živilih živalskega izvora in s tem zagotavljanje neoporečnih živil, 
- zagotovljen nadzor nad zdravstveno ustreznostjo živil. 

7715 - Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so namenjena za plačevanje izvidov analiz in mnenj za vzorce živil, kijih veterinarski inšpektorji 
vzamejo po uradni dolžnosti, z namenom ugotoviti, ali ustrezajo predpisom o zdravstveni ustreznosti, na podlagi 
Zakona o veterinarstvu. Analize vzorcev opravljajo laboratoriji, ki niso v sklopu javne veterinarske službe. 

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

Po pristopu Republike Slovenije v EU je RS postala vstopna točka za blago, ki je namenjeno trgovanju znotraj EU. 
Za sprostitev pošiljk je potrebno opraviti predpisano vzorčenje in analize. Vsakršen sum nedelovanja notranjih 
kontrol nosilca živilske dejavnosti inšpektor dokaže z odvzemom vzorcev za analizo. Glede na število registriranih 
obratov za trgovanje v EU in na podlagi pretoka blaga v EU preko vstopnih točk, seje potreba po uradnih analizah 
skokovito povečala. 

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

Letni cilj je zagotovitev neoviranega trgovanja ž zdravstveno ustreznimi živili živalskega izvora, ob upoštevanju 
vseh kriterijev varstva potrošnikov. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso vključena v projektfe. 
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1340 - Monitoring škodljivih ostankov okolja v živalih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program monitoringa določenih substanc in njihovih ostankov v živih živalih in proizvodih živalskega izvora (v 
nadaljevanju: program monitoringa), je pripravljen v skladu s Pravilnikom o ukrepih monitoringa določenih snovi in 
njihovih ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih (Uradni list RS, št. 15/04), ki v 2. odstavku določa tudi, da 
se Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v 
živih živalih in živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 
91/664/EGS (OJ No. L 125; v nadaljevanju Direktiva 96/23) z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami (v 
nadaljevanju Direktiva Sveta 96/23/ES) uporablja neposredno. 

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

Pravice porabe so določene na podlagi programa, ki predvideva določeno število vzorcev in posameznih analiz ter 
cenika izvajalcev analiz. 

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

Cilj je izvedba programa monitoringa, ki ga potrdi Evropska Komisija in ki določa število vzorcev in vrsto preiskav. 
Na podlagi izvedenega programa je omogočeno trgovanje ter izvoz živali ter živil živalskega porekla. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki niso vključena v projekte. 
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Našteti sklopi zagotavljajo osnovno materialno podlago za delovanje organa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

_ Zakon o kmetijstvu, 
Zakon o državni upravi, 
Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, 
Zakon o živinoreji, 
Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina, 
Zakon o gozdovih, 
Zakon o divjadi in lovstvu, 
Zakon o inšpekcijskem nadzoru. 
Zakon o splošnem upravnem postopku, 
Zakon o javnih financah, 
Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2004 in 2005, 
Zakon o javnih naročilih, 
Predpisi, ki opredeljujejo področje plačne politike, 
Predpisi, ki opredeljujejo materialno poslovanje državnih organov. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v zagotavljanje nemotenega delovanja organa za doseganje učinkovitega 
izvajanja inšpekcijskega nadzora in kontrol ukrepov kmetijske politike. 

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

Kakovostno in učinkovito delo inšpekcijskih služb na podlagi letnega programa dela. 

2314 - Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano 

A - Bilanca odhodkov 

11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva  

Opis podprograma 

Podprogram obsega investicije in aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno in učinkovito delovanje Inšpektorata RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. Podprogram sestavlja več sklopov in sicer sredstva, ki zagotavljajo materialne 
stroške, investicije, plače, planiranje potrebnih zaposlitev, izvršbe inšpekcijskih odločb, certifikate in informatiko. 
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5970 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka je namenjena za izplačilo plač zaposlenim na IRSKGH v skladu z veljavno zakonodajo in 
potrjenim Kadrovskim načrtom za leto 2005. Iz te postavke se financirajo osnovne plače, regres, povračila in 
nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, jubilejne nagrade, odpravnine ob odhodu v pokoj, prispevki delodajalca 
za socialno varnost in davek na izplačane plače. 

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

Sredstva so planirana na osnovi Kadrovskega načrta za leto 2005 in realizacije v letu 2004. 

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

Cilj je zagotavljanje ustreznega števila uslužbencev, ki bodo opravljali zadosten obseg inšpekcijskega nadzora, kije 
opredeljen v planu dela za leto 2005. Cilj, ki smo si ga zastavili je tudi vpeljava inšpekcijskega nadzora kmetijske 
inšpekcije na področju vinarstva tudi v sobotah, nedeljah in praznikih ter izven delovnega časa, kar posledično 
vpliva tudi na obseg porabe sredstev te PP. 

4524 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena pokrivanju materialnih stroškov IRSKGH in omogočajo nemoteno delo 
organa. V okviru te postavke sev zagotavlja: dobava pisarniškega in drugega materiala, ki omogoča nemoten potek 
dela na IRSKGH, dobava posebnega materiala in naročanje storitev, ki se pojavljajo kot potrebne zaradi narave 
inšpekcijskega dela, zagotavljanje storitev čiščenja, ogrevanja, dobave električne energije in vode, odvoz smeti, 
stroški telefona, goriva za službena vozila, dnevnic in drugih prevoznih stroškov, najemnine poslovnih prostorov, 
plačila podjemnih pogodb in izobraževanja zaposlenih. Vsa ta sredstva so namenjena in omogočajo normalno 
delovanja IRSKGH in nemoteno delo zaposlenih. Sredstva v rebalansu proračuna so večja za 75 mio SIT od 
veljavnega proračuna na postavki pred rebalansom. Dodatna sredstva so potrebna zaradi plačila storitev zunanjega 
izvajalca za izvedbo kontrol na kraju samem, ki bo izbran na podlagi Zakona o javnih naročilih. Delo poteka v g 
skladu z obstoječo zakonodajo s področja ukrepov kmetijske politike in v skladu z Obveznim navodilom 
Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, številka 321-60/2005, z dne 22. 12. 2004, ki ga je izdala 

e 

ministrica ga. Marija Lukačič. a. oo 
Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča na katerih je temeljil izračun višine sredstev je predvsem realizacija v letu 2004. Povečanje pa je posledica 
izračuna vrednosti projektov za izvajanje nadzora direktnih plačil (subvencije v kmetijstvu na površino in na živali) 
in programa razvoja podeželja, ki združuje ukrepe območij z omejenimi dejavniki proizvodnje in Slovensko 
kmetijskega okoljskega programa. 

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

Letni cilj je predvsem doseganje nemotenega delovanja organa in zagotavljanje sredstev za izvajanje nalog 
inšpekcijskega nadzora opredeljenih v letnem programu. Letni cilji na nivoju PP so zagotavljanje stalnega 
inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, zagotavljanje stalnega usposabljanja in izobraževanja inšpektorjev. 
Izvedba vseh nalog inšpekcijskega nadzora opredeljenih v programu dela IRSKGH za leto 2005. Izvedba vseh nalog 
Oddelka za kontrolo ukrepov kmetijske politike, ki deluje v okviru Kmetijske inšpekcije, opredeljenih v predpisih in 
s Sporazumom o sodelovanju na področju izvajanja skupne kmetijske politike Evropske unije v Republiki Sloveniji, 
ki sta ga sklenila Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja. Pri projektu za nadzor direktnih plačil bo potrebno pregledati okvirno 5500 kmetijskih gospodarstev. V 
pripravi je javni razpis za izbiro izvajalca del kontrolne službe pri kontroli subvencij pred izplačili. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

7720 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP 2314-04-0002 Manjše investicije IRSKGH v letu 2005. Sredstva 
na tej postavki so namenjena za nakup računalniške opreme (tako strojne kot programske opreme), pisarniške 
opreme, nakup avtomobilov in druge specialne delovne opreme inšpektorjev v skladu s planom nabav za leto 2005, 
s čimer zagotavljamo ustrezne delovne pogoje zaposlenih na IRSKGH. 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča pri izračunu so predvsem potrebe po zagotavljanju zadostne delovne opreme inšpektorjev, ki so se 
pojavile med letom 2004 in v lanskem letu še niso bile realizirane oz. niso bile realizirane v celoti. Vrednostno pa 
smo jih ocenili v skladu s tržnimi cenami tovrstne opreme, na podlagi podobnih investicij v letu 2004. 

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

Učinkovito izvajanje inšpekcijskega nadzora in nemoten potek dela v skladu s programom dela. 

Za doseganje omenjenega cilja nameravamo v okviru te postavke zagotoviti dobavo okvirno 8 prenosnih 
računalnikov z licencami Win in Office, nakup 20 standardni osebnih računalnikov, zaradi zamenjave zastarele 
strojne opreme. V letu 2005 planiramo zamenjati nekaj dotrajanih računalniških zaslonov in le-te nadomestiti z 
novimi, s čimer se inšpektorjem zagotovi boljše pogoje dela. V ta namen nameravamo nabaviti 20 LCD zaslonov, 
zamenjati nekaj dotrajanih oz. pokvarjenih namiznih tiskalnikov in na nekaterih inšpekcijskih pisarnah po Sloveniji 
na nekaj izpostavah zagotoviti fotokopirne stroje z osnovnimi funkcijami. Na podlagi pooblastil s področja 
prekrškov, je planirana tudi izgradnja in postavitev nove programske aplikacije za vodenje prekrškovnih postopkov. 
Glede na število službenih vozil, ki se dnevno uporablja v IRSKGH, saj inšpektorji svoje delo opravljajo v veliki 
meri tudi na terenu, bi bilo potrebno zamenjati tudi nekaj službenih vozil. Skupaj s sredstvi na namenskih postavkah 
8898 in 8959, kamor se natekajo sredstva od prodaje zastarelih službenih vozil in odškodnin zavarovalnic za 
popravila nastalih škod kot posledic prometnih nesreč, naj bi sredstva te postavke porabiti tudi za nakup 7 službenih 
vozil in v skladu s sprejetim Programom prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 
prodati že obrabljena vozila ter jih nadomestiti z novimi. Z zagotovitvijo novih službenih vozil bi zagotovili bolj 
varno delovno okolje za uslužbence ter predvsem tudi zmanjšali stroške vzdrževanja že dotrajanih vozil. V planu je 
tudi nakup dodatnega pohištva za nekaj lokacij, za kar so dali pobudo vodje območnih enoti, saj jih potrebujejo za 
nemoteno opravljane dela. 

ObrazJotitev projektov v okviru proračunske postavke 

2314-04-0001 Manjše investicije IRSKGH (PU 2314); program 2004, za izdatke po programu za leto 2004 in 

2314-04-0002 Manjše investicije IRSKGH (PU 2314); program 2005, za izdatke po programu za leto 2005. 

Sredstva v okviru proračunske postavke 2618 so namenjena plačevanju storitev poenotenja informacijskih baz 
IRSKGH in vzpostavitvi novih povezav ter za vzdrževanje informacijskega sistema celotnega inšpektorata, za nakup 
certifikatov in tekoče vzdrževanje strojne in programske opreme. Poleg tega so sredstva namenjena tudi 
usklajevanju in vzdrževanju namenske programske opreme za podporo postopkov, ki tečejo na IRSKGH in 
predstavljajo računalniško podporo inšpekcijskim postopkom posameznih inšpekcij znotraj IRSKGH. 

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

Obseg porabe PPje predviden na podlagi realizacije v letu 2004 na tem področju. Izračun je temeljil predvsem na 
podlagi pogodbenih obveznosti v zvezi z pogarancijskim vzdrževanjem strojne in programske opreme. Večji obseg 
realizacije planiramo tudi zaradi novih pooblastil inšpekcije na področju prekrškov, kar bo prineslo finančne 
posledice v zvezi dopolnitvijo programske opreme, novih certifikatov in obrazcev. Zaradi večje zastarelosti 
računalniške opreme je predviden tudi večji obseg potrebnega vzdrževanja, ki bo zagotavljal nemoteno delo organa. 

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

V okviru PP 2618 zagotavljamo nemoteno dela organa na področju informatike, vzpostavitev poenotenja 
informacijskih baz, vzdrževanje informacijskega sistema celotnega inšpektorata in tekoče vzdrževanje računalniške 
opreme. Letni cilji v okviru PP 2618 so prilagoditve in vzdrževanje informacijskega sistema Fitosanitame 
inšpekcije; Dodatni moduli in obrazci, na podlagi zakona o prekrških in prilagoditev zakonodaji EU; Vzdrževanje 
aplikacije SILVASPEC; vzdrževanje programske opreme Fiotsanitame inšpekcije CK, ki zagotavlja računalniško 
podporo pri vodenju postopkov ob uvozu in izvozu rastlin; Vzdrževanje programske opreme Inšpekcije za kakovost 
kmetijskih pridelkov in živil CTI (podpora vodenja postopkov ob uvozu); Vzdrževanje strojne in programske 
opreme za vodenje evidence prisotnosti in kontrolo pristopa; Konzorcij - vzdrževanje sistemske programske opreme. 

6775 - Izvršbe inšpekcijskih odločb 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano v okviru proračunske postavke izvaja izvršbe inšpekcijskih 
odločb po drugi osebi in plačuje odškodnine za uničene rastline po Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin. Obseg 

2618 - Certifikati, informatika, obrazci in registri 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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izvršb je zelo nepredvidljiv, saj so izvršbe posledica ugotovitev inšpektorjev v posameznem tekočem letu. 
Ukrepanje inšpekcije v smislu izvršitve odločbe po drugi osebi, če tega ne stori zavezanec, je za učinkovitost 
postopka nujno. Po končanem postopku se sredstva praviloma vrnejo v proračun, ker se zaračunajo kršitelju. 

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

Podlaga za izračun je predvsem večji predviden obseg od realizacije v lanskem letu, kar je posledica novih 
pristojnosti na področju prekrškovnih postopkov in na podlagi tega tudi pričakovan večji obseg potrebnih sredstev 
na področju izvršb. 

8959 - Prevozna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so posledica prodaje karamboliranih in zastarelih vozil IRSKGH in so namenjena 
pokrivanju stroškov vzdrževanja oz. nakupu nadomestnih prevoznih sredstev. Delno so sredstva prenesena iz leta 
2004, delno pa posledica planiranega plana prodaje zastarelih in obrabljenih službenih vozil v lasti IRSKGH v 
skladu s sprejetim Programom prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005. 

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

Sredstva te postavke nameravamo porabiti pri nakupu službenih vozil IRSKGH v letu 2005 in s tem nadomestiti že 
dotrajana oz. karambolirana vozila. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

2314-04-0002 Manjše investicije IRSKGH (PU 2314); program 2005, za izdatke po programu za leto 2005. 

8898 - Prevozna sredstva - sredstva odškodnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na to postavko se natekajo od odškodnin, ki jih IRSKGH pridobi od zavarovalnice za škodo, nastalo v 
prometnih nezgodah in so namenjena vzdrževanju oz. sofinanciranju nakupa nadomestnih prevoznih sredstev. 
Sredstva so delno prenesena iz leta 2004, delno pa bodo prihodki iz naslova morebitnih odškodnin, ki jih bomo 
prejeli tekom leta 2005. D 

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

Sredstva nameravamo porabiti ob nakupu službenih vozil v letu 2005 in jih s tem porabiti za nadomestilo 
karamboliranih oziroma dotrajanih vozil. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

2314-04-0002 Manjše investicije IRSKGH (PU 2314); program 2005, za izdatke po programu za leto 2005. 

o 

00 

11032305 - Kakovost in nadzor 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen zagotavljanju sredstev za pridobitev izvedeniških mnenj in analiznih izvidov odvzetih 
vzorcev kmetijske, fitosanitarne inšpekcije, inšpekcije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil ter 
inšpekcije za kontrolo krme. Vzorčenje poteka v skladu z letnim programom dela inšpekcije, kij jih pripravijo v 
sodelovanju z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, Fitosanitamo upravo RS in MKGP. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o kmetijstvu, 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih, 
- Zakon o mineralnih gnojilih, 
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, 
- Zakon o živinoreji, 
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin, 
- Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina, 
- Zakon o gozdovih, 
- Zakon o divjadi in lovstvu, 
- Zakon o krmi, 
- Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu, 
- Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi, 
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- Zakon o morskem ribištvu, 
- Zakon o varstvu potrošnikov. 

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje nemotenega dela inšpektorjev in v skladu s tem pridobivanje analiznih 
izvidov in izvedeniških mnenj, ki so nujno potrebni za odločanje v inšpekcijskem postopku. 

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

Pridobitev analiznih izvidov in izvedeniških mnenj v inšpekcijskih zadevah kmetijske, fitosanitarne inšpekcije, 
gozdarske inšpekcije, inšpekcije za kontrolo kmetijskih pridelkov in živil ter inšpekcije za kontrolo krme, ki so 
nujno potrebni za odločanje inšpekcij. 

<N 

2619 - Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena plačevanju analiznih izvidov in izvedeniških mnenj za povzorčeno blago v prometu. 
Sredstva bodo porabljena za opravljanje analiz zemlje na prisotnost prepovedanih pesticidov, kakovosti kmetijskih 
pridelkov, živil, živalske krme, mineralnih gnoji), kakovosti semena in vina ter zdravstvenega stanja in prisotnosti 
reziduov na rastlinah v prometu (notranjost države in mednarodni promet). 

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

Izhodišči za izračun sredstev, ki jih potrebujemo za namen analiz odvzetih vzorcev in izvedence sta predvsem 
lanskoletna realizacija in plan dela IRSKGH za leto 2005, ki načrtuje določeno število analiz v okviru izvajanja 
inšpekcijskega nadzora. 

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

V okviru inšpekcijskega nadzora nameravamo izvesti število analiz v skladu z letnim programom dela za leto 2005 
na področju. Vzorčenje bo potekalo v rednem inšpekcijskem postopku po uradni dolžnosti in na podlagi prijav. 
Program vzorčenj je dogovorjen z ministrstvom in s pooblaščenimi laboratoriji na podlagi pogodb. 

Letni cilji na podlagi: 
- Zakona o kmetijstvu so nepredvidena vzorčenja tal in vegetacije zaradi ne-spoštovanja načel dobre kmetijske 3 

prakse pri gnojenju, vzorčenja dušika in težkih kovin v tleh; §5 
- Zakona o fitofarmacevtskih sredstev so predvidena vzorčenja tal na ostanke FFS: pogodba z Zavodom za 

zdravstveno varstvo Maribor, vzorčenje kmetijskih pridelkov na ostanke FFS po dogovoru s FURS, vzorčenje 
FFS za preverjanje vsebnosti aktivnih snovi, vzorčenje vegetacije in tal ob nepredvidenem' pomoru čebel in 
fazanov ter uporabi FFS na vodovarstvenih območjih: do 10 vzorcev; 

- Zakona o semenskem materialu so predvidena vzorčenja v okviru naknadne kontrole, v sodelovanju s FURS, 
vzorčenje semen na gensko spremenjene organizme (GSO): predvideno 5 vzorcev; 

- Zakona o mineralnih gnojilih je predvidena analiza 5 vzorcev; 
- Zakona o krmi je predviden odvzem 100 vzorec na GSO in vitamine. 

V okviru vinarske inšpekcije je letni cilj povečati število odvzetih vzorcev vina iz prometa zaradi kontrole 
istovetnosti vina z deklaracijo oziroma ustreznosti vina za promet. 

V okviru fitosanitarne inšpekcije letni cilj predstavlja priprava in uskladitev programov posebnega nadzora (UVRS- 
FSI-LAB), koordinacija in izvedba načrtov posebnega nadzora karantenskih škodljivih organizmov za FS1. Posebni 
nadzori za ŠO, za katere je s strani EU priznano varovano območje za Hrušev ožig in Belo krompirjevo ogorčico. 
Izvajanje posebnih nadzorov ŠO na podlagi EU zakonodaje: ugotavljanje navzočnosti za obvladovanje obročkaste in 
rjave gnilobe krompirja, Globodera rostochiensis z namenom ugotavljanja navzočnosti in omejevanja širjenja, 
Diabrotica virgifera virgifera, Phytophthora ramorum, Bursphelenchus xylophilus, Pepino mosaic virus. 

Izvajanje posebnih nadzorov ŠO na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu rastlin: obvladovanje izbruhov šarke, 
zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows, nadzor za obvladovanje letalnp oblike hmeljeve uvelosti, 
rumenice vinske trte z namenom ugotavljanja vrste fitoplazme na okuženem območju in mestih pridelave matičnih 
rastlin. 

Inšpekcijsko spremljanje: izvajanje usmerjenih fitosanitarnih pregledov v zaprtih prostorih oziroma rastlinjakih 
(ZAP) zlasti glede škodljivcev Liriomyza spp. in Bemisia tabaci; viroz TSWV, rNSV, CSNV in drugih 
tospovirusov; in bakterioze Xanthomonas campestris pv. vesicatoria - na sadikah paradižnika in izvajanje 
usmerjenih fitosanitarnih pregledov na metiičavost jablan in umiranje hrušk. 
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Na področju Inšpekcije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil nameravamo odvzeti 80 vzorcev 
mesečno, na začetku leta predvsem na področju mesnih konzerv, žganih pijač, medu, jogurtov, poltrajnih mesnih 
izdelkov in sadnih izdelkov-marmelad in kompotov, nato pa še druge vzorce v skladu z ocenami tveganja. 

Na področju gozdarske inšpekcije bodo med drugim potekala vzorčenja kaljivosti in šortnosti gozdnega 
reprodukcijskega materiala v gozdnih drevesnicah. 

Merjenje doseženih ciljev je mogoče na podlagi primerjave realizacije izvedenih analiz v skladu s programom dela 
IRSKGH za leto 2005. 

o 

2318 - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

A - Bilanca odhodkov 

11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva   

Opis podprograma 

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem pogojev za delo Agencije Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP), potrebnih za njeno nemoteno in učinkovito delovanje. Izdatki 

, podprograma so namenjeni kritju materialnih stroškov, investicij, investicijskega vzdrževanja ter plač. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonske in druge pravne podlage: 
- Zakon o državni upravi, 
- Zakon o kmetijstvu, 
- Zakon ojavnih financah, vo 
- Zakon ojavnih naročilih, 
- Zakon o izvrševanju proračuna, 
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna, 
- Skupni načrt nabav in gradenj Vlade RS, 
- Načrt zaposlitev Vlade RS, 5? 
- Zakon ojavnih uslužbencih in izvedbeni podzakonski akti s tega področja. 

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

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zadolžena za pravočasno in pravilno izvedbo 
plačil kmetovalcem ter drugim upravičencem sredstev EKUJS ter nekaterih ukrepov državnih pomoči. Temeljno 
poslanstvo ARSKTRP pa je učinkovita, hitra in natančna tehnična izvedba ukrepov kmetijske politike. To pomeni 
podporo ohranjanju in razvoju podeželja v Sloveniji ter krepitvi kmetijskih trgov. Delo agencije je tako usmerjeno k 
vsem, ki so posredno ali neposredno vezani na kmetijstvo in podeželje. Agencija bo s pripravo in izvajanjem 
dolgoročnega načrta razvoja sistemske podpore kmetijstvu ter razvoja organizacije postala osrednji povezovalni 
element med institucijami Evropske unije, Slovenije in upravičencev do sredstev. Poleg nalog povezovanja in 
izplačevanja sredstev bo izvajala informiranje, izobraževanje, svetovanje vladnim in nevladnim organizacijam ter 
podjetjem v živilsko-predelovalni industriji. Delo agencije bo predstavljajo tudi referenčno profesionalno središče za 
kadre iz držav jugovzhodne Evrope. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu 2005 je zagotavljanje optimalnih pogojev za nemoteno delo 
zaposlenih pri izvajanju ukrepov kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja, skrb za dosego čim 
boljše usposobljenosti zaposlenih na delovnih mestih z ustreznimi programi izobraževanja in zagotavljanje ustrezne 
plačne politike zaposlenim delavcem, zagotavljanje sredstev nadomestil in prispevkov ter davkov za plače in hkrati 
uspešno izvedena skupna kmetijska politika EU. 

Posebna pozornost bo tako še nadalje usmerjena k implementaciji EU zakonodaje v delovne procese ARSKTRP in 
njihovo nadaljnjo informatizacijo in vzdrževanje računalniških aplikacij, zaposlovanju nujno potrebnega števila 
dodatnih javnih uslužbencev predvsem za novo prevzete naloge pa tudi njihovemu usposabljanju za delo. Kot doslej 
bomo tudi v letu 2005 posvetili posebno pozornost pravilnosti in pravočasnosti izvedbe delovnih nalog in v ta 
namen angažirali dodatno delovno silo predvsem za enostavne operativne naloge vnosa podatkov v računalniško 
bazo za kar bo obdobno angažiranih večje število študentov. 
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6648 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za plače zaposlenih na ARSKTRP v skladu z veljavnimi predpisi in na 
podlagi veljavnega kadrovskega načrta Vlade RS. Prerazporedili smo sredstva na podkontih, kjer ob pričetku leta 
nismo mogli natančno predvideti porabo (solidarnostne pomoči, odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade). 

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

Sredstva so planirana na osnovi kadrovskega načrta in na podlagi veljavnih predpisov, ki so bili v uporabi za 
določitev in obračun plač v obdobju januar-april 2005. Pri izračunu je upoštevan Sporazum o uskladitvi višine 
izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti v letu 2005, ki gaje Vlada RS podpisala z reprezentativnimi sindikati. 

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

Cilj je zagotoviti uspešno izvedbo vseh nalog, ki so v pristojnosti agencije z razpoložljivimi sredstvi za plače in v 
okviru veljavnega kadrovskega načrta. 

Doseganje ciljev se bo merilo preko inštrumentov sodobnega upravljanja s človeškimi viri kot so letni razgovori, 
ocenjevanjem delovne uspešnosti in planov dela po posameznih notranjih organizacijskih enotah agencije ter 
spremljanjem realizacije planov. 

Indikatorji za plače so: predvideno število zaposlenih, povečanje osnovnih plač, višina dodatkov za delovno dobo in 
posebne pogoje dela, višina regresa za letni dopust, povračila in nadomestila zaposlenim, delovna uspešnost, drugi 
izdatki zaposlenim, prispevki in davki, kijih plača delodajalec. Pri izračunu mase sredstev za plače je upoštevana 
odsotnost iz dela (dopust, bolniški izostanki) in refundacije sredstev s strani ZZZS in ZPIZS. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

6648 je proračunska postavka plač uslužbencev ARSKTRP in ni vezana na projekte NRP. 

6649 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s finančnim načrtom za leto 2005 so sredstva te proračunske postavke namenjena financiranju materialnih 
izdatkov potrebnih za nemoteno delovanje ARSKTRP. Med večjimi izdatki v letu 2005 so izdatki za najemnine 
poslovnih prostorov, vzdrževanje računalniške opreme, najem študentskega dela, poštne in tiskarske storitve. V 
sprejetem proračunu je bilo zagotovljenih 498.118 tisoč SIT, tekom leta pa je bilo s prerazporeditvijo MKGP z 
drugih proračunskih postavk zagotovljenih dodatno 95.000 tisoč SIT, s čemer se bodo krili stroški tiska orto-foto 
posnetkov. 

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

Predlog pravic porabe temelji na potrebah po pokrivanje stroškov za realizacijo projekta subvencij 2005 ter stroškov 
povezanih z zagotovitvijo osnovnih delovnih pogojev za opravljanje delovnih nalog. To so stroški najema poslovnih 
in arhivskih prostorov ter stroški njihovega vzdrževanja, stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, stroški 
nujnih službenih potovanj, izdatki za nakup pisarniškega materiala, stroški prevajalskih in svetovalnih storitev, 
stroški vzdrževanja telekomunikacijske in druge opreme, izdatki za zavarovanje osnovnih sredstev ter drugi stroški. 
Potrebe temeljijo na dodatnih nalogah Agencije, povečanem številu zaposlenih in rasti življenjskih stroškov. 

Med najvišjimi stroški povezanimi z izvedbo projekta subvencij so stroški vzdrževanja računalniških aplikacij in 
programske opreme, stroški najetja delovne sile preko študentskega servisa za masovni vnos vlog, stroški storitev 
prenosa priporočene pošte, stroški bančnih storitev in storitev tiska obrazcev za izvedbo Projekta neposrednih plačil, 
in drugi stroški. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu 2005 je zagotavljanje optimalnih pogojev za nemoteno delo 
zaposlenih pri izvajanju ukrepov kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja, skrb za dosego čim 
boljše usposobljenosti zaposlenih na delovnih mestih z ustreznimi programi izobraževanja. Kazalnik uspešnosti bo 
izvedba ukrepov skupne kmetijske politike EU. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

6649 je proračunska postavka materialnih stroškov in ni vezana na projekte NRP. 

(N 
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6650 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena nabavi osnovnih sredstev, v pretežni meri pa programski in strojni 
računalniški opremi. Skladno z izvajanjem ukrepov kmetijske politike se bo še nadaljevala informatizacija delovnih 
procesov v obsegu, ki je bila zastavljena v finančnem načrtu. Informatizacija delovnih procesov, se nanaša na 
prilagoditev in nadgraditev obračunskega sklopa IAKS - neposredna plačila na površino in na žival, X tabele, CRV 
- centralni register varščin, CRS -centralni register strank, ZT - zunanja trgovina ter vzpostavitev informacijske 
podpore za dodeljevanje in evidentiranje mlečnih kvot. Dodamo se bo prilagodila in nadgradila aplikacija na 
področju tržno informacijskih sistemov, aplikacija SAP. Zaradi novih predpisov EU je v letu 2005 potrebno izgraditi 
register plačilnih pravic in nadgraditi sistem poročanja. Investicije bodo obsegale tudi nabavo nove strojne opreme 
za novo zaposlene in kot nadomestilo obstoječe iztrošene opreme. 

Za novo zaposlene javne uslužbence bo Agencija dokupila dodatno pisarniško pohištvo in opremo, zamenjala 
iztrošeno opremo za tiskanje in razmnoževanje in dokupila dodatno telekomunikacijsko opremo in napeljave ter 
nadgradila opremo za pristopno kontrolo in registracijo delovnega časa. 

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

Predlog pravic porabe temelji na potrebah po nadaljnji informatizaciji delovnih procesov oziroma nadgradnji in 
prilagoditvi že v predhodnih letih izgrajene aplikativne opreme, posodobitvi obstoječe strojne opreme in druge 
opreme v skladu z zahtevami skupne kmetijske politike EU. Potrebe temeljijo na zahtevah skupne kmetijske politike 
EU, dodatnih nalogah Agencije, povečanem številu zaposlenih in rasti življenjskih stroškov. 

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

Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu 2005 je zagotavljanje optimalnih pogojev za nemoteno delo 
zaposlenih pri izvajanju ukrepov kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja. Kazalnik uspešnosti bo 
izvedba ukrepov skupne kmetijske politike EU. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke o 

Glej točko 1. 

oo 

11022303 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se izvaja Program razvoja podeželja 2000-2006(SAPARD), ki vključuje 5 ukrepov kmetijske 
strukturne politike in razvoja podeželja: 
- naložbe v kmetijska gospodarstva, 
- naložbe v živilsko predelovalno industrijo, 
- razvoj in diverzifikacija gospodarskih dejavnosti, 
- razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju, 
- tehnična pomoč. 

Ukrepi Programa SAPARD so glede na cilje uvrščeni v 2 prednostni nalogi: 

1. izboljšava proizvodnih struktur v kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji, ki vključuje 2 ukrepa: 
naložbe v kmetijska gospodarstva in naložbe v živilsko predelovalno industrijo (sektor mleko in meso 
vključno z ribami), za katere je namenjenih 75 % sredstev programa SAPARD. 

Cilji prednostne naloge so: 
- povečanja konkurenčnosti slovenskega kmetijstva in živilsko predelovalne industrije po vstopu v EU 
- ustvarjanje novih virov prihodkov na kmetijah 
- doseganja standardov EU za zaščito živali in varovanja okolja 
- doseganja veterinarsko-sanitarnih standardov EU za predelavo mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih. 

2. gospodarska diverzifikacija in izboljšava podeželjske infrastrukture, ki prav tako vključuje 2 ukrepa: 
- gospodarsko diverzifikacijo na kmetijah ter razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju, za katera je 

namenjenih 24 % sredstev programa SAPARD s ciljem ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti na 
podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželjskih območjih ter 

- spremljajoči ukrep tehnična pomoč za katerega je namenjenih 1 % sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage: 
- Načrt razvoja podeželja 2000-2006; 
- Večletni sporazum o financiranju med EU in RS 

D o. t/0 
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- Letni finančni sporazumi 
- Zakon o kmetijstvu; 
- Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvu in proizvodnje hrane; 
- Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane ter Uredba 

finančnih intervencij za celotno urejanje podeželja in obnovo vasi; 
- Zakon o javnih financah; 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS; 
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS; 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja; 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih; 
- Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD) 
- Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 

(SAPARD); 
- Javni razpis za zbiranje vlog za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD; 
- Program razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006. 

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

- povečanje konkurenčnosti kmetijskega in živilsko predelovalnega sektorja, 
- ohranjanje poseljenosti podeželja, 

usklajevanje s standardi EU, 
razvoj dopolnilnih dejavnosti in odpiranja dodatnih delovnih mest na kmetijah, 

- izboljšanja kakovosti življenja na podeželjskih območjih. 

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

Letni cilji na nivoju podprograma se zasledujejo preko učinkovite porabe sredstev in uspešno zaključenih projektov, 
ki zasledujejo sledeče cilje: 

Za ukrep I - Investicije v kmetijska gospodarstva o\ o 

co 

ustvarjanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja, ohranjanje poseljenosti podeželja, ter izvajanje pravnega reda EU. 
Poleg tega pa cilji vključujejo izboljšanje učinkovitosti kmetovanja, izboljšanje tržne usmerjenosti kmetij, 
zmanjševanje onesnaževanja na kmetijah. Posledično pa cilji vključujejo povečanje dohodka na PDM, specializacijo 
in modernizacijo na kmetijah in izboljšanje delovnih pogojev. Tako se spremlja število novih stojišč, postavitev 
zavarovanih prostorov za vrtnarsko proizvodnjo, proizvodnjo jagod, jagodičja, ter objektov za pripravo, skladiščenje o. 
in dodelavo. Podpira se tudi prvi nakup plemenske živali, nakup kmetijske mehanizacije na območju s težjimi 
pridelovalnimi pogoji. Na področju dopolnilne dejavnosti se zasledujejo cilji povečanja kapacitet proizvodnje s 
področja mleka, mesa, vrtnin, jagod in jagodičja. 

Za ukrep II - Naložbe v predelavi in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov 

prilagoditev k evropskim, veterinarskim standardom, standardom kakovosti živil, okoljskim standardom, izboljšanje 
skladiščnih zmogljivosti, uporaba novih tehnologij, inovativnosti in nadzor nad kvaliteto proizvodov. 

Za ukrep III - Gospodarska diverzifikacija na kmetiji 

povečanje števila kmetij, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo in opravljanjem domače obrti na kmetijah. 
Zasleduje se predvsem število novih ležišč in sedežev, za potrebe turizma na kmetijah in rekreacije, število delovnih 
in razstavno prodajnih prostorov za tradicionalno domačo obrt. 

Za ukrep IV - Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju 

izboljšanje socialnega in gospodarskega položaja podeželja, kar predstavlja predpogoj za ohranjanje poseljenosti, 
ohranjanje in razvoj osnovne kmetijske dejavnosti, ter dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na podeželju. 

Cilj ukrepa je obnova in novogradnja vodooskrbnih sistemov in tematskih poti. Zastavljeni cilji se zasledujejo s 
spremljanjem novogradnje oziroma obnove vodovodnih sistemov in sicer: kilometri obnovljenih oziroma 
novozgrajenih cevovodov in kubični metri obnovljenih oziroma novozgrajenih vodohranov. Pri tematskih poteh pa 
se spremlja: kilometri novozgrajenih oziroma obnovljenih tematskih poti in kilometri opremljenih poti. 

Za ukrep IV Tehnična pomoč: 

zagotavljanje pomoči za spremljanje, nadzor in evalvacijo programa, zagotavljanje ustreznega pretoka informacij in 
obveščanje javnosti, izvedba študij, izvedenjskih mnenj, obiskov in seminarjev v podporo izvajanja osnovnih 4 
ukrepov Programa SAPARD. 
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1347 - SAPARD - lastna udeležba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se zagotavlja sredstva za kritje prevzetih obveznosti Programa SAPARD v breme 
R Slovenije iz nacionalnega proračuna. Skladno s sprejetimi in potrjenimi programskimi dokumenti je razmerje med 
sofinanciranjem RS in EU 1:2 za osnovne 4 ukrepe programa SAPARD in 1: 4 za tehnično pomoč. V okviru te 
postavke je v letu 2005 predvideno tudi plačilo 5 % vrednosti LSF sredstev Skupnosti, kijih bo Skupnost skladno z 
določili VSF refundirala ob zaključku Programa SAPARD (2007). 

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

Izračuni predlogov pravic porabe na tej. postavki, kjer evidentiramo obveznosti in plačila v breme R Slovenije iz 
nacionalnih, virov temeljijo na določilih VSF in Programa SAPARD ter prevzetih obveznosti na podlagi javnih 
razpisov v preteklih letih. 

Na tej postavki poleg nacionalnih obveznosti sofinanciranja programa zagotavljamo tudi sredstva za 
predplačilo/zalaganje 5 % vrednosti LSF (5 % LSFs - 1.332.538 EUR), ki bodo ovenija v letu 2005 zalagala/krila iz 
lastnih virov (postavka 1347), ki pa bodo refundirani v letu 2007. 

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

Letni cilji na nivoju podprograma se zasledujejo preko učinkovite porabe sredstev in uspešno zaključenih projektov, 
ki zasledujejo sledeče cilje: 

Za ukrep 1 - Investicije v kmetijska gospodarstva 

ustvarjanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja, ohranjanje poseljenosti podeželja, ter izvajanje pravnega reda EU. 
Poleg tega pa cilji vključujejo izboljšanje učinkovitosti kmetovanja, izboljšanje tržne usmerjenosti kmetij, 
zmanjševanje onesnaževanja na kmetijah. Posledično pa cilji vključujejo povečanje dohodka na PDM, specializacijo 
in modernizacijo na kmetijah in izboljšanje delovnih pogojev. Tako se spremlja število novih stojišč, postavitev 
zavarovanih prostorov za vrtnarsko proizvodnjo, proizvodnjo jagod, jagodičja, ter objektov za pripravo, skladiščenje 
in dodelavo. Podpira se tudi prvi nakup plemenske žiyali, nakup kmetijske mehanizacije na območju s težjimi 
pridelovalnimi pogoji. Na področju dopolnilne dejavnosti se zasledujejo cilji povečanja kapacitet proizvodnje s 
področja mleka, mesa, vrtnin, jagod in jagodičja. 

Za ukrep II - Naložbe v predelavi in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov 

prilagoditev k evropskim, veterinarskim standardom, standardom kakovosti živil, okoljskim standardom, izboljšanje 
skladiščnih zmogljivosti, uporaba novih tehnologij, inovativnosti in nadzor nad kvaliteto proizvodov. 

Za ukrep III - Gospodarska diverzifikacija na kmetiji 

povečanje števila kmetij, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo in opravljanjem domače obrti na kmetijah. 
Zasleduje se predvsem število novih ležišč in sedežev, za potrebe turizma na kmetijah in rekreacije, število delovnih 
in razstavno prodajnih prostorov za tradicionalno domačo obrt. 

Za ukrep IV - Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju 

izboljšanje socialnega in gospodarskega položaja podeželja, kar predstavlja predpogoj za ohranjanje poseljenosti, 
ohranjanje in razvoj osnovne kmetijske dejavnosti, ter dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na podeželju. 

Cilj ukrepa je obnova in novogradnja vodooskrbnih sistemov in tematskih poti. Zastavljeni cilji se zasledujejo s 
spremljanjem novogradnje oziroma obnove vodovodnih sistemov in sicer: kilometri obnovljenih oziroma 
novozgrajenih cevovodov in kubični metri obnovljenih oziroma novozgrajenih vodohranov. Pri tematskih poteh pa 
se spremlja: kilometri novozgrajenih oziroma obnovljenih tematskih poti in kilometri opremljenih poti. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se izvajajo projekti programa SAPARD vezani na: 
- naložbe v kmetijska gospodarstva, 
- naložbe v živilsko predelovalno industrijo, 
- razvoj in diverzifikacija gospodarskih dejavnosti, 
- razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju, 
- tehnična pomoč. 

Ukrepi so glede na cilje uvrščeni v 2 prednostni nalogi: 

izboljšava proizvodnih struktur v kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji, ki vključuje 2'ukrepa: 

naložbe v kmetijska gospodarstva in naložbe v živilsko predelovalno industrijo (sektor mleko in meso vključno z 
ribami), za katere je namenjenih 75 % sredstev programa SAPARD. 
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Cilji prednostne naloge so: 
- povečanja konkurenčnosti slovenskega kmetijstva in živilsko predelovalne industrije po vstopu v EU, 
- ustvarjanje novih virov prihodkov na kmetijah, 
- doseganja standardov EU za zaščito živali in varovanja okolja, 
- doseganja veterinarsko-sanitarnih standardov EU za predelavo mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih. 

- gospodarska diverzifikacija in izboljšava podeželjske infrastrukture, ki prav tako vključuje 2 ukrepa: 
- gospodarsko diverzifikacijo na kmetijah ter razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju, za katera je 

namenjenih 24 % sredstev programa SAPARD s ciljem ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti na 
podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželjskih območjih 

- ter spremljajoči ukrep tehnična pomoč za katerega je namenjenih 1 % sredstev. 

1346 - SAPARD - tuja donacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z večletnim finančnim sporazumom se plačila komisije EU iz prispevka Skupnosti izvršujejo v skladu z 
Letnimi sporazumi o financiranju na samostojno proračunsko postavko za namen izvajanja pred pristopne pomoči 
SAPARD. V skladu s sprejetimi in potrjenimi programskimi dokumenti je razmerje med sofinanciranjem RS in EU 
1:2 za osnovne 4 ukrepe programa SAPARD in 1: 4 za tehnično pomoč. V okviru te postavke je evidentirana poraba 
sredstev Skupnosti za izvajanje projektov SAPARD do 95 % vrednosti sklenjenih letnih sporazumov o financiranju 
2000 do 2003.. 

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

Izračuni predlogov pravic porabe na tej postavki, kjer evidentiramo obveznosti in plačila v breme Skupnosti 
temeljijo na določilih Večletnega sporazuma o financiranju - VSF. 

7(7) člen razdelka A MAFE, pravi, da Skupnost na podlagi periodičnih zahtevkov / vmesnih plačil (vključno s 
predplačilom - delovnim kapitalom) nakaže za izvajanje programa 95 % sredstev, opredeljenih v LSF kar pomeni, 
da bo od skupno 26.650.758 EUR na tej postavki knjiženih plačil Skupnosti v višini 95 % LSF oziroma 25,3 mio 
EUR v tolarski protivrednosti. 

Razliko sredstev (5 % LSFs - 1.332.538 EUR) pa bo Slovenija v letu 2005 zalagala/krila iz lastnih virov (postavka 
1347), ki pa bodo refundirani v letu 2007. Refundacija oziroma končni poračun programa Skupnost plača: 
(a) če nacionalni odredbodajalec v šestih mesecih po končnem roku za plačilo, kot je določen v letnem sporazumu o 

financiranju, predloži Komisiji potrjen spisek izdatkov, ki so bili dejansko plačani v skladu z 9. členom razdelka 
A VSF; 

(b) če je bilo Komisiji predloženo končno poročilo o izvajanju programa in gaje ta odobrila; 
(c) potem ko so bili sprejeti sklepi iz 11. in 12. člena razdelka A VSF (sklep o potrditvi obračuna in skladnosti 

plačil). 

Prevzete obveznosti na programu SAPARD v Sloveniji, pa so za cca 12 % višje od skupne vrednosti LSF SAPARD. 
Plačilo evropskega dela sofinanciranja na projektih nad vrednostjo LSFs, je skladno z Uredbo 447/2004 planirano v 
Programu razvoja podeželja 2004-2006 in v proračunu prikazano na novi postavki 9725 SAPARD - RP. 

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

Letni cilji na nivoju podprograma se zasledujejo preko učinkovite porabe sredstev in uspešno zaključenih projektov, 
ki zasledujejo sledeče cilje: 

Za ukrep I - Investicije v kmetijska gospodarstva 

ustvarjanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja, ohranjanje poseljenosti podeželja, ter izvajanje pravnega reda EU. 
Poleg tega pa cilji vključujejo izboljšanje učinkovitosti kmetovanja, izboljšanje tržne usmerjenosti kmetij, 
zmanjševanje onesnaževanja na kmetijah. Posledično pa cilji vključujejo povečanje dohodka na PDM, specializacijo 
in modernizacijo na kmetijah in izboljšanje delovnih pogojev. Tako se spremlja število novih stojišč, postavitev 
zavarovanih prostorov za vrtnarsko proizvodnjo, proizvodnjo jagod, jagodičja, ter objektov za pripravo, skladiščenje 
in dodelavo. Podpira se tudi prvi nakup plemenske živali, nakup kmetijske mehanizacije na območju s težjimi 
pridelovalnimi pogoji. Na področju dopolnilne dejavnosti se zasledujejo cilji povečanja kapacitet proizvodnje s 
področja mleka, mesa, vrtnin, jagod in jagodičja. 

Za ukrep 11 - Naložbe v predelavi in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov 

prilagoditev k evropskim, veterinarskim standardom, standardom kakovosti živil, okoljskim standardom, izboljšanje 
skladiščnih zmogljivosti, uporaba novih tehnologij, inovativnosti in nadzor nad kvaliteto proizvodov. 

Za ukrep III - Gospodarska diverzifikacija na kmetiji 
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povečanje števila kmetij, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo in opravljanjem domače obrti na kmetijah. 
Zasleduje se predvsem število novih ležišč in sedežev, za potrebe turizma na kmetijah in rekreacije, število delovnih 
in razstavno prodajnih prostorov za tradicionalno domačo obrt. 

Za ukrep IV - Razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju 

izboljšanje socialnega in gospodarskega položaja podeželja, kar predstavlja predpogoj za ohranjanje poseljenosti, 
ohranjanje in razvoj osnovne kmetijske dejavnosti, ter dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na podeželju. 

Cilj ukrepa je obnova in novogradnja vodooskrbnih sistemov in tematskih poti. Zastavljeni cilji se zasledujejo s 
spremljanjem novogradnje oziroma obnove vodovodnih sistemov in sicer: kilometri obnovljenih oziroma 
novozgrajenih cevovodov in kubični metri obnovljenih oziroma novozgrajenih vodohranov. Pri tematskih poteh pa 
se spremlja: kilometri novozgrajenih oziroma obnovljenih tematskih poti in kilometri opremljenih poti. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračiinske postavke se izvajajo projekti vezani na: 
- naložbe v kmetijska gospodarstva, 
- naložbe v živilsko predelovalno industrijo, 
- razvoj in diverzifikacija gospodarskih dejavnosti, 
- razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju, 
- tehnična pomoč. 

Ukrepi so glede na cilje uvrščeni v 2 prednostni nalogi: 
- izboljšava proizvodnih struktur v kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji, ki vključuje 2 ukrepa: 

- naložbe-v kmetijska gospodarstva in naložbe v živilsko predelovalno industrijo (sektor mleko in meso 
vključno z ribami), za katere je namenjenih 75 % sredstev programa SAPARD. 

Cilji prednostne naloge so: 
- povečanja konkurenčnosti slovenskega kmetijstva in živilsko predelovalne industrije po vstopu v EU, 
- ustvarjanje novih virov prihodkov na kmetijah, 
- doseganja standardov EU za zaščito živali in varovanja okolja, 
- doseganja vdterinarsko-sanitarnih standardov EU za predelavo mleka in mesa na kmetijskih gospodarstvih. g 

gospodarska diverzifikacija in izboljšava podeželjske infrastrukture, ki prav tako vključuje 2 ukrepa: 
- gospodarsko diversifikacijo na kmetijah ter razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju, za katera je 

B l/> 
r~> 

namenjenih 24 % sredstev programa SAPARD s ciljem ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti na 2 
podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželjskih območjih. 

- ter spremljajoči ukrep tehnična pomoč za katerega je namenjenih 1 % sredstev. 

9725 - SAPARD - RP 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru nove postavke se planira izplačilo prevzetih obveznosti v breme Skupnosti, ki presega 100% vrednosti 
LSFs, skladno z Uredbo 447/2004. Sredstva se bodo črpala iz Programa razvoja podeželja 2004-2006 iz vira 
Skupnosti. W 

Dejavnosti, ki "se financirajo iz te proračunske postavke so obrazložene pod proračunsko postavko 1346. Z 
evidentiranjem obveznosti in izplačil v okviru nove postavke bo zagotovljena transparentnost izdatkov v breme 
Skupnosti, financiranih iz Programa razvoja podeželja 2004 - 2006. 

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

Glej proračunsko postavko 1346. 
•i) 

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

Glej proračunsko postavko 1346. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru nove postavke se planira izplačilo evropskega dela sofinanciranja na projektih nad 100 % vrednostjo LSFs, 
skladno z Uredbo 447/2004. Sredstva se bodo črpala iz Programa razvoja podeželja 2004-2006 iz evropskega dela 
za plačilo obveznosti na nekaj investicijskih projektih na kmetijskih gospodarstvih (ukrep 1 in 3) in v živilsko 
predelovalni industriji (ukrep 2). 
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2321 - Fitosanitarna uprava RS 

A - Bilanca odhodkov 

11012301 - Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 

Opis podprograma. 

Podprogram obsega aktivnosti in investicije potrebne za ustrezno delovanje Fitosanitame uprave RS (Uprava). 
Podprogram sestavlja več sklopov in sicer sredstva: za zagotavljanje nujnih materialnih stroškov, plač in investicij 
ter investicijskega vzdrževanja; za zagotavljanje izvajanja upravnih in strokovnih nalog; 

Uprava je bila ustanovljena kot osrednji odgovorni organ v Sloveniji za področje zdravstvenega varstva rastlin, za 
področje fltofarmacevtskih sredstev, za področje varstva novih sort in registracijo sort rastlin, za področje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin ter za področje mineralnih gnojil, za koordinacijo in izmenjavo informacij 
med organi in izvajalci javnih služb, za sodelovanje na mednarodnem nivoju ter za poročanje Evropski komisiji z 
delovnega področja. V okviru Uprave se opravljajo upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo na 
ukrepe in obveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa in Širjenja ter zatiranjem škodljivih organizmov na 
rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih; na postopke registracije pridelovalcev, uvoznikov in 
distributeijev določenih vrst rastlin; na rastlinske potne liste; na biotično varstvo rastlin; na postopke registracije, 
prometa in uporabe fltofarmacevtskih sredstev; na tehnične zahteve za naprave za nanašanje fltofarmacevtskih 
sredstev; na postopke registracije dobaviteljev, varstva sort rastlin, vpisa v sortno listo, izdaje uvoznih dovoljenj za 
semenski material kmetijskih rastlin; na organizacijo in izvedbo uradnega in posebnega preizkušanja sort, nadzora 
nad vzdrževanjem sort, na uvajanje certifikacijskih shem, na organizacijo in izvedbo postopkov uradne potrditve 
(certifikacije) ter naknadne kontrole kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki je dan na trg, na 
sodelovanje z domačimi in tujimi inštitucijami in mednarodnimi organizacijami pri izvedbi uradnega preizkušanja 
sort, na promet in uporabo mineralnih gnojil; na vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema; na delovanje 
javnih služb in pooblaščenih organizacij z delovnega področja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, (S - Zakon o fltofarmacevtskih sredstvih, ^ 
- Zakon o varstvu sort rastlin, §5 
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin, 
- Zakon o mineralnih gnojilih, 
- Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o varstvu rastlin (IPPC), 
- Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o varstvu sort rastlin (UPOV), 
- Zakon o državni upravi, 
- Zakon o javnih uslužbencih, 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

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

- okrepitev vloge novoustanovljene FURS kot pristojnega organa na fitosanitarnem področju v Sloveniji in 
zagotovitev kakovostnega in učinkovitega delovanja organa na vseh delovnih področjih z ustrezno strokovno 
podporo; 

- usklajevanje in izvajanje pravnega reda EU; 
- vzpostavitev z EU in mednarodnimi standardi primerljiv in kompatibilen sistem na fitosanitarnem področju; 
- vzpostavitev in delovanje fitosanitamega informacijskega sistema z zagotovitvijo računalniško podprtega sistema 

vodenja registrov, evidenc in drugih baz podatkov v skladu z zakonodajo na delovnem področju; 
- zastopanje interesov Slovenije na mednarodnem nivoju (vzpostavitev in vzdrževanje strokovnega sodelovanja z 

Evropsko komisijo, stalnimi odbori Komisije in Uradom Skupnosti za sorte rastlin ter mednarodnimi 
organizacijami /EPPO, WTO/SPS, UPOV, FAO/). 

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

Sredstva so namenjena za zagotovitev plač zaposlenih na Upravi, za nemoteno delovanje in primerno opremljenost 
Uprave z računalniki in programsko opremo, nadaljevanje aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo informacijskega 
sistema v skladu z zahtevami EU (vzpostavitev povezave med upravo, laboratoriji in inšpekcijo, priključitev na 
državno mrežo HKOM, poenotenje uradnih registrov), vzpostavitev specialnih podatkovnih baz, nemoteno 
delovanje FITO-registra in SEME-registra, uresničevanje mednarodnih konvencij in sporazumov z delovnega 
področja ter poročanje na nacionalni in mednarodni ravni. Omogočen bo tudi FITO-GIS prostorski prikaz pojavnosti 
škodljivih organizmov. 
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2269 - Plače 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo plač zaposlenim na FURS. 

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

Sredstva so planirana na osnovi kadrovskega načrta in na podlagi veljavnih predpisov, ki so bili v uporabi za 
določitev in obračun plač v obdobju januar-april 2005. Pri izračunu je upoštevan Sporazum o uskladitvi višine 
izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti v letu 2005, ki gaje Vlada RS podpisala z reprezentativnimi sindikati. 

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

Cilj je realizirati kadrovski načrt in zagotoviti sredstva za nemoteno izplačilo plač zaposlenim. 

Indikatorji za plače so: predvideno število zaposlenih, povečanje osnovnih plač, višina dodatkpv za delovno dobo in 
posebne pogoje dela, višina regresa za letni dopust, povračila in nadomestila zaposlenim, delovna uspešnost, drugi 
izdatki zaposlenim, prispevki in davki, ki jih plača delodajalec. Pri izračunu mase sredstev za plače je upoštevana 
odsotnost iz dela (dopust, bolniški izostanki) in refundacije sredstev s strani ZZZS in ZPIZS. 

2271 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zagotavljanje nemotenega delovanja FURS in izvajanje upravnih in strokovnih nalog z 
delovnega področja. Sredstva vključujejo stroške najemnine, tekočega vzdrževanja, energije, vode, komunalnih 
storitev, pisarniškega in splošnega materiala, potne stroške za službene poti, strokovna izobraževanja zaposlenih, za 
vzdrževanje opreme in avtomobila, za izdelavo potrdil, izkaznic, brošur in drugega strokovnega gradiva v skladu z 
zakonodajo, za pokritje stroškov v zvezi z sodelovanjem s tujimi institucijami, mednarodnimi organizacijami in EU 
ter za druge operativne stroške za delovanje FURS. 

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

Na podlagi lanskoletne porabe sredstev in števila zaposlenih. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
..... O- Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje FURS, kar pomeni plačilo stroškov najemnine, tekočega vzdrževanja, w 

energije, vode, komunalnih storitev, pisarniškega in splošnega materiala, potnih stroškov, strokovnih izobraževanj 
zaposlenih, vzdrževanja lokalnega informacijskega omrežja in strežnikov FURS, opreme in avtomobila, izdaje 
uradnega glasila FURS, izdelave nalepk, potrdil in izkaznic v skladu s predpisi, dela študentov, pogodbenega dela 
prevajalca in drugih operativnih stroškov. 

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo preko evidence izstavljenih računov in plačil ter številom opravljenih 
storitev glede na zastavljene cilje. 

2272 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup računalniške in licenčne programske opreme, za vzpostavitev aplikacij 
fitosanitarnega informacijskega sistema ter za nakup drugih osnovnih sredstev manjše vrednosti. 

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na predhodni analizi potreb v skladu z zakonodajo in okvirnimi cenami. 

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

Letni cilji: 
- Zagotavljanje varnosti prostorov in informacijske varnosti (varovana vhodna vrata). 
- Nakup strojne opreme (prenosni računalniki, dodatna oprema, multifunkcijski kopirni stroj). 
- Nadgradnja in vzdrževanje informacijskih sistemov FURS. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Poročilo glede realizacije nalog sprejetih z letnim 
investicijskim načrtom. 
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

NRP 2321-04-0003 Manjše investicije FURS (PU 2321); program 2005: projekt vključuje izdatke po programu za 
leto 2005(zagotavljanje varnosti prostorov in informacijske varnosti (varovana vhodna vrata), nakup strojne opreme 
(računalniki, dodatna oprema, multifunkcijski kopirni stroj),...) 

NRP 2321-05-0002 Fitosanitarni informacijski sistemi 

11032302 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Opis podprograma 

Zdravstveno varstvo rastlin je namenjeno varstvu rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi boleznimi in 
škodljivci; preprečevanju vnosa in širjenja ter zatiranju škodljivih bolezni in škodljivcev z zagotavljanjem ukrepov 
za varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov; ugotavljanju in določanju škodljivih bolezni in škodljivcev; omogočanju 
optimalne pridelave rastlin in trgovanja z njimi; varovanju okolja z izvajanjem nadzora škodljivih bolezni in 
škodljivcev na rastlinah, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin in z opazovalno-napovedovalno dejavnostjo; 
usmerjanju in spremljanju razvoja varstva rastlin; skrbi za izobraževanje in osveščanje prebivalstva o varovanju 
zdravja rastlin; registraciji fitofarmacevtskih sredstev, kjer se v postopku registracije pripravljajo ocene vpliva na 
zdravje ljudi, živali in okolja; pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev ob upoštevanju načel dobre prakse varstva 
rastlin. 

Ključne naloge: 
- delovanje sistema, ki bo omogočal ustrezno varovanje zdravja rastlin v Sloveniji in hkrati tudi v drugih državah 

članicah z uskladitvijo in izvajanjem postopkov in zahtev, ki veljajo na skupnem trgu; 
- varovanje zdravja ljudi in okolja z ustreznimi načini uporabe fitofarmacevtskih sredstev, sodelovanja med 

državami s ciljem medsebojne izmenjave podatkov in vzpostavljanja skupnih baz podatkov, ki se nanašajo na 
zdravstveno varstvo rastlin. 

-• enotno izvajanje ukrepov na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki izhajajo iz zahtev skupnega trga 
Skupnosti, 

- zagotavljanje prostega pretoka rastlinskega blaga in fitofarmacevtskih sredstev, 
- zagotovitev enotnega in nemotenega delovanja službe za varstvo rastlin tako na meji kot v notranjosti države, 
- zagotavljanje ustreznega ravnanja s fitofarmacevtskimi sredstvi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, 
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, 
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin, 
- Članstvo v mednarodnih organizacijah (EPPO, STO/SPS, FAO/1PPC). 

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

- vzpostavitev enotnega in usklajenega sistema stalnega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin v državi z 
namenom ugotavljanja pojava in šiijenja škodljivih organizmov; 

- ureditev ustreznega sistema nadzora pooblaščenih strokovnih institucij (neposreden nadzor osrednjega organa 
oblasti, ustrezna organiziranost, neodvisnost v delovanju, osebna odgovornost strokovnjakov); 

- usposobitev laboratorijev za strokovno podporo pri izvajanju nalog s področja; 
- vzpostavitev sistema registracije pridelovalcev, uvoznikov in distributerjev določenih vrst rastlin in rastlinskih 

proizvodov; 
- vzpostavitev sistema potnega lista za rastline; 
- poenotenje postopkov zdravstvenega nadzora v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi; 
- vzpostavitev koncepta varovanih območij; 
- zagotovitev sistema financiranja nadzornih ukrepov, povezan s sistemom finančne odgovornosti države do 

drugih držav; 
- zagotovitev ustrezne diagnostike in poenotenje metod testiranja; 
- razvoj informacijskega sistema za spremljanje pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi ter za 

obveščanje o tem; 
- uskladitev sistema registracije fitofarmacevtskih sredstev (fizikalno kemične analize, ocena učinkovitosti, 

toksikološka in ekotoksikološka ocena, izdaja dovoljenj itd); 
- vzpostavitev enotnega sistema nadzora nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih sredstev; 
- uskladitev najvišjih dovoljenih količin pesticidov v rastlinah za prehrano, zagotoviti ustrezno spremljanje in 

nadzor; 
- zagotovitev usposabljanja izvajalcev zdravstvenega varstva rastlin. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

1. Poenotenje postopkov nadzora zdravstvenega stanja rastlin v skladu z EU in mednarodnimi standardi 
- izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov, zemlje in drugih predmetov 

zaradi diagnostike škodljivih organizmov, zlasti iz seznamov, predpisanih po zakonu; 
priprava in izvedba programa sistematičnega nadzora karantenskih škodljivih organizmov; 

- izvedba obveznih sistematičnih raziskav posebej pomembnih karantenskih organizmov; 
zagotovitev meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene napovedovanja pojava škodljivih 
organizmov kot načina izvajanja sistematičnega nadzora; 

- spremljanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih ter 
določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje; 

- evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov; 
izvedba izobraževanja in strokovnega usposabljanja izvajalcev varstva rastlin; 
razvoj in uvedba novih laboratorijskih metod za diagnostiko škodljivih organizmov; 

2. Nadgradnja ustreznega sistema zdravstvenega nadzora, ki omogoča hitro ukrepanje in zatiranje ob nenadnem 
pojavu škodljivih organizmov 
- poenotenje izvajanja zdravstvenih pregledov določenih vrst rastlin v notranjosti oziroma na mestu pridelave; 

zadržanje okuženih pošiljk ob uvozu na podlagi strokovnega mnenja; 
- zasnova podatkovnih baz informacijskega sistema za spremljanje pojava in Siljenja škodljivih organizmov v 

državi ter za obveščanje med izvajalci nadzora; 
- priprava ocen nevarnosti škodljivih organizmov (PRA) in predlogov ukrepov ob uvozu in v državi; 

3. Nadgradnja informacijske mreže za hitro povezavo med pristojnimi organi (Uprava, inšpekcija, laboratoriji, 
carina) za izvajanje fitosanitarnega nadzora 

Vsebinska podpora pri nadgradnji FITO-registra za zajem prijave pridelave; 
- Vsebinska podpora pri nadgradnji evidence pregledov zdravstvenega stanja rastlin, spremljanj in 

sistematičnih raziskav kot osnovne evidence za zbiranje podatkov o nadzoru škodljivih organizmov v državi; 
- Informacijska analiza FITO/SEME registra kot aplikacije za registracijo zavezancev za vpis v register 

4. Uskladitev sistema registracije fitofarmacevtskih sredstev (fizikalno kemične analize, ocena učinkovitosti, 
toksikološka in ekotoksikološka ocena, izdaja dovoljenj itd); j! 

</) 
5. Vzpostavitev enotnega sistem nadzora nad prometom in uporabo fitofarmacevtskih sredstev £) 

- na področju herbicidov, njihove uporabe in posledic (vodozbirna območja in varstvo pred pleveli, navodila D 
za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, evidence uporabe fitofarmacevtskih sredstev); cn 

- priprava strokovnih podlag za ocenjevanje fungicidov v postopku registracije, ocena nevarnosti za okolje, 
priprava strokovnih mnenj in navodil za uporabo, sodelovanje pri pripravi poročil, analiz, publikacij, brošur 
in drugih gradiv; 

- priprava strokovnih podlag za ocenjevanje insekticidov v postopku registracije, ocena nevarnosti za okolje, 
implementacija EU zakonodaje, spoznavanje aktivnih snovi in njihovega defovanja na okolje; 

- ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev glede na spiranje v tleh in podtalnico, ocenjevanje dokumentacije, ki 
jo mora predložiti proizvajalec fitofarmacevtskih sredstev v postopku registracije v skladu z EU zakonodajo, 
ostanki fitofarmaevtskih sredstev v pitni vodi, njihov vpliv na neciljne organizme, izobraževanje javnosti in 
sodelovanje pri pripravi brošur; 

- priprava terminologije poslovenjenih imen kemijskih substanc, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska 
sredstva, opravljanje fizikalno kemijskih analiz za namene registracije in nadzora fitofarmacevtskih sredstev, 
strokovna podpora s kemijskega področja v postopku ocenjevanj fitofarmacevtskih sredstev za potrebe 
registracije in nadzora nad prometom in uporabo; 

- priprava strokovnih podlag za uporabo fitofarmacevtskih sredstev v malih kulturah (varstvo rastlin v 
vrtnarstvu). 

6. Uskladitev najvišjih dovoljenih količin pesticidov v rastlinah za prehrano, zagotoviti ustrezno spremljanje in 
nadzor 
- priprava z EU usklajenega programa in spremljanja ostankov fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah; 

izdelava laboratorijskih analiz ostankov fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah. 

c 

4287 - Fitofarmacevtska sredstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovitev izvajanja strokovnih nalog in programov s področja fitofarmacevtskih sredstev, ki jih določajo z EU 
usklajeni zakonski predpisi in mednarodni sporazumi. Namen tega sistema je uvedba enotnih standardov glede 
registracije, prometa, ocenjevanja in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja, 
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usklajeno izvajanje ukrepov na področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev ter zagotavljanje lažje notranje in 
zunanje trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in kmetijskimi proizvodi (ostanki fitofarmacevtskih sredstev). 

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

Na podlagi lanskoletne porabe in nalog, ki jih določajo zakonski predpisi in mednarodni sporazumi s področja 
fitofarmacevtskih sredstev. 

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

Cilji v proračunskem letu so: 
- ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev v postopku registracije s področja fizikalnih in kemijskih lastnostih 

aktivne snovi in fitofarmacevtskega sredstva ter analitskih metod za analizo tehnične aktivne snovi in metode za 
določitev ostankov; 

- ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev s področja toksikolgije, njihove razvrstitve in označevanja, nevarnosti za 
zdravje ljudi ter nevarnosti za zdravje izvajalca tretiranja; 

- ocenjevanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v rastlinskih proizvodih, živili in krmi, presnova ostankov v 
rastlinah in pri rejnih živalih, ostanki v naslednji posevkih v kolobarju, ocena možne in dejanske izpostavljenosti 
preko prehrane in drugih načinov izpostavljenosti; 

- ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev glede njihovega vpliva na okolje in obnašanje v okolju, lastnosti spiranja 
v podtalnico in stopnje razgradnje in akumulacije v tleh vodi in zraku; 

- ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev glede na njihovo nevarnost za okolje in neciljne organizme v okolju, 
ptice, sesalce, členonožce, vodne organizme, talne organizme ter razvrstitve in označevanje sredstva; 

- ocenjevanje učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev, morebiten pojav odpornosti škodljivih organizmov, vpliv 
fitofarmacevtsih sredstev na tretirane in sosednje rastline in na kakovost kmetijskih pridelkov ter morebiten 
pojav neželenih ali stranskih učinkov; 

- priprava z EU usklajenega programa in spremljanja ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih 
domače pridelave; 

- laboratorijske analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah; 
- pokritje stroškov dela komisije za registracijo fitofarmacevtskih sredstev. 

Doseganje zastavljenih ciljev se bo ugotavljalo preko realizacije letnih programov strokovnih nalog. § 
in 
ro 

4272 - Odškodnine - zdravstveno varstvo rastlin p 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo odškodnin za uničene rastline zaradi pojava nevarnih škodljivih organizmov, 
zaradi katerih je obvezno izvajanje fitosanitarnih ukrepov. Odškodnine se izplačajo na podlagi odločbe Uprave in 
ugotovitev posebne komisije. 

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

Na podlagi lanskoletne realizacije in na podlagi letnega poročila o spremljanju pojava škodljivih organizmov. 

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

Letni cilji: Izplačila odškodnin na podlagi odločb. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Število izdanih odločb oziroma skupni znesek vseh 
odškodnin s področja zdravstvenega varstva rastlin. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

NRP projekti: 
2311-04-0010 Zdravstveno varstvo rastlin - odškodnine 2004 
2321-04-0011 Zdravstveno varstvo rastlin - odškodnine 2005 

Izplačilo odškodnin za uničene rastline zaradi pojava nevarnih škodljivih organizmov, zaradi katerih je obvezno 
izvajanje fitosanitarnih ukrepov. • 

a. C/J 

4273 - Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu - oprema 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena zagotovitvi izvajanja opazovanja oziroma napovedovanja pojava škodljivih organizmov v 
kmetijstvu na podlagi ustreznih meteoroloških, bioloških in drugih podatkov. Z določanjem optimalnih rokov za 
zatiranje škodljivih organizmov se zagotavlja povečanje ekonomičnosti rastlinske pridelave ter racionalnost rabe 
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fitofarmacevtskih sredstev. Na ta način vplivamo na zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev. V ta namen je potrebno tudi posodobiti opremo in naprave pri izvajalcih teh nalog. 

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

Izračuni temeljijo na predhodni analizi potreb sredstev za opremo za nemoteno zbiranje in obdelavo meteoroloških, 
biotičnih in drugih podatkov za namene napovedovanja in spremljanja pojava škodljivih organizmov. 

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

Cilji v proračunskem letu so: 
- vzdrževanje centrov z lokalno mrežo merilnih vremenskih postaj in drugih naprav; 
- menjava in umerjanje senzorjev, vitalnih delov in fiksnih postaj; 
- vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo agrometeorolških podatkov ter 

njihov prikaz; 
- zamenjava centralne programske opreme; 
- nakup feromonskih in lovnih vab za žuželke, lovilcev spor in drugih pripomočkov za ugotavljanje biotičnih 

dejavnikov za prognozo. 

Doseganje zastavljenih ciljev se bo ugotavljajo preko realizacije letnih programov strokovnih nalog. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

NRP 2321-04-0007 Rastlinski škodljivi organizmi-prognoza 2005 
- vzdrževanje centrov z lokalno mrežo merilnih vremenskih postaj in drugih naprav; menjava in umerjanje 

senzorjev, vitalnih delov in fiksnih postaj; 
- vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo agrometeorolških podatkov ter 

njihov prikaz. 

4275 - Zdravstveno varstvo rastlin 
oo 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke — 

Sredstva so namenjena izvajanju strokovnih in nadzornih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin, ki jih S 
določajo z EU usklajeni zakonski predpisi in mednarodni sporazumi. Namen tega sistema je zagotavljanje 
zdravstvenega varstva rastlin, enotno izvajanje ukrepov na področju, ki izhajajo iz zahtev skupnega trga skupnosti; . p 
za zagotavljanje prostega pretoka rastlin in rastlinskih proizvodov ter zagotovitev enotnega in nemotenega delovanja §5 
državne službe za varstvo rastlin, tako na meji, kot znotraj države. Sredstva bodo namenjena izvajanju programov 
nadzora posebno nevarnih škodljivih organizmov(koruzni hrošč...). 

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

Na podlagi lanskoletne realizacije in na podlagi nalog, kijih določajo z Evropsko unijo usklajeni zakonski predpisi 
in mednarodni sporazumi, za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi 
organizmi. 

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

Cilji v proračunskem letu so: 
- izvajanje laboratorijskih analiz rastlin, rastlinskih proizvodov, zemlje in drugih predmetov zaradi diagnostike 

škodljivih organizmov, zlasti iz seznamov, predpisanih po zakonu; 
- priprava in izvedba programov sistematičnih nadzorov (monitoring) karantenskih škodljivih organizmov (12 

obveznih EU programov); 
- spremljanje in opazovanje pojava škodljivih organizmov zaradi preprečevanja širjenja in povzročanja 

gospodarske škode; 
- vodenje in vzdrževanje zbirk protiteles, patogenov in testnih rastlin ter hranjenje vzorcev kot podpora diagnostiki 

škodljivih organizmov; 
- izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin; 

izvedba izobraževanja in strokovnega usposabljanja izvajalcev varstva rastlin; 
- razvoj in uvedba novih laboratorijskih metod za diagnostiko škodljivih organizmov; 
- zasnova in polnjenje podatkovnih baz informacijskega sistema za spremljanje pojava in širjenja škodljivih 

organizmov v državi ter za obveščanje med izvajalci nadzora; 
- priprava ocen nevarnosti škodljivih organizmov (PRA) v skladu z mednarodnimi standardi in predlogov ukrepov 

ob uvozu in v državi; 
- sofinanciranje stroškov organizacije 7. slovenskega posveta o varstvu rastlin. 
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11032303 - Varstvo in registracija sort rastlin 

Opis podprograma 

Program obsega zakonsko določene strokovne naloge na področju varstva in registracije sort rastlin ter semenarstva, 
za katere je pristojna Uprava. 

Ključne naloge so: 
- uradno preizkušanje sort v postopku varstva sort, vpisa sort v sortno listo, posebno preizkušanje sort za pripravo 

opisne sortne liste, hramba standardnih vzorcev in preverjanje vzdrževanja sorte in drugih pogojev, ki jih mora 
izpolnjevati sorta v obdobju vpisa v sortno listo; 

- zagotavljanje skladnosti semenskega materiala s standardi in predpisi o kakovosti (uvajanje certifikacijskih shem 
v skladu z mednarodnimi standardi in EU predpisi, zagotovitev naknadne kontrole kakovosti semenskega 
materiala, kije dan na trg, usposobitev organa za potrjevanje in laboratorijev za izvajanje navedenih nalog). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin 
Zakon o kmetijstvu 
Zakon o varstvu novih sort rastlin 
Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o varstvu sort rastlin (UPOV) 
Članstvo v mednarodnih organizacijah (ISTA, OECD) 

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

Zagotavljanje pridelave in trženja semenskega materiala, ki ustreza predpisanim kakovostnim standardom, vključno 
z ustrezno sortnostjo. V ta namen je potrebno usposobiti neodvisne strokovne inštitucije in laboratorije, pooblastiti 
organ za potrjevanje ter zagotoviti sredstva za delovanje strokovnih komisij kot strokovnih izvedencev v postopku 
varstva sorte in vpisa sorte v sortno listo. 

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

Izvajali se bodo uradni sortni poskusi pri vseh vrstah kmetijskih rastlin, za katere je vpis sorte v sortno listo po 
zakonu obvezen (žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice, zelenjadnice, vinska trta in hmelj), posebno 
preizkušanje sort pa se bo izvajalo pri najpomembnejših vrstah poljščin in vrtnin. Pripravljena in objavljena bo 
opisna sortna lista za pomembnejše poljščine, vrtnine, sadne rastline, vinsko trto in hmelj. Izvedena bo naknadna 
kontrola certificiranega semenskega materiala. Shranjeni bodo vsi standardni vzorci semena sort, ki so na sortni listi. 
Izvajati se bo začelo ugotavljanje istovetnosti in izenačenosti sort v okviru nadzora vzdrževalne selekcije sort (20 % 
vseh sort, ki se tržijo). 

Začele se bodo izvajati certifikacijske sheme za seme vseh poljščin, za seme nekaterih vrst zelenjadnic ter za 
razmnoževalni material in sadike trte in hmelja ter nekaterih sadnih rastlin rastline in seme zelenjadnic. Uvedena bo 
naknadna kontrola kakovosti semenskega materiala v skladu s certifikacijskimi shemami. 

1678 - Program varstva in registracije sort rastlin 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zagotovitev izvedbe določenih strokovnih nalog, ki so sestavni del upravnih ali nadzornih 
postopkov, ki jih skladno z EU postopki vodi FURS. To so strokovne naloge na področju varstva sort, vpisa sort v 
sortno listo, uradnega potrjevanja semenskega materiala ter zagotavljanja skladnosti semenskega materiala z novimi 
standardi in predpisi o kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin. Naloge obsegajo zlasti izvedbe 
preizkušanja sort kmetijskih rastlin v sortnih poskusih na polju in z laboratorijskimi testi, preizkušanje razločljivosti, 
izenačenosti in nespremenljivosti sort (RIN) sort, preizkušanje vrednosti sort za pridelavo in uporabo (VPU), 
posebno preizkušanje sort za opisno sortno listo. 

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

Izračuni potrebnih sredstev temeljijo na podlagi realizacije v letu 2004 in na podlagi nalog, ki jih določajo z 
Evropsko unijo usklajeni zakonski predpisi in mednarodni sporazumi s področja varstva in registracije sort rastlin. 

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

Cilji v proračunskem letu so: 
- izvajanje uradnih sortnih poskusov pri vseh vrstah kmetijskih rastlin, za katere je vpis sorte v sortno listo po 

zakonu obvezen (žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice, zelenjadnice, vinska trta in hmelj); 
- izvajanje posebnega preizkušanja sort pri najpomembnejših vrstah kmetijskih rastlin; 
- hramba standardnih vzorcev semena sort, ki so vpisane v sortno listo ali zavarovane in preverjanje sort z vidika 

ohranjanja lastnosti oziroma izpolnjevanja predpisanih pogojev; 
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- vzpostavitev oziroma nadgradnja certifikacijskih shem za seme vseh poljščin, za seme nekaterih vrst zelenjadnic 
ter za razmnoževalni material in sadik trte in hmelja ter nekaterih sadnih rastlin; 

- naknadna kontrola semenskega materiala (10% vseh partij semena žit, krmnih rastlin, pese in semenskega 
krompirja, ki bodo dane na trg). 

Doseganje zastavljenih ciljev se bo ugotavljalo na podlagi realizacije letnega programa, na podlagi poročila o 
dejansko opravljenih nalogah, ki ga pripravijo izvajalci programa. 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PR£HRANO 

Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SPU/PU/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) (5) 

23 | MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 1 | 73.201.8301 
GOZDARis I VO IN PKLHRANO 1 

II 

J Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano  

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 

1101 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 

ribištva 
I 1012302 Spremljajoči ukrepi prilagajanja EU 
11012303 Mednarodno sodelovanje in promocija 

kmetijstva 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
11022301 Ukrepi za stabilizacijo trga (tržno- 

cenovna politika) 
11022302 Program razvoja podeželja 

11022303 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in 
živilstvu 

11022304 Razvoj in prilagajanje podeželskih 
območij 

11022305 Zemljiške operacije 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 

11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 
11032304 Strokovne in svetovalne naloge, 

izobraževanje in raziskovanje 
11032305 Kakovost in nadzor . 
11032306 Zmanjševanje škod v kmetijstvu 

1104 Gozdarstvo 
11042301 Delovanje služb in javnih zavodov 
11042302 Program obnove, nege in varstva gozdov 
11042303 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
11042304 Spremljajoči ukrepi v gozdarstvu 

U05 Ribištvo 
11052301 Program razvoja ribištva 

I Veterinarska uprava RS J 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0804 Vzpostavitev južne meje 
08042301 Vzpostavitev južne meje 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 

RIBIŠTVO 

1101 Ureianie kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 

ribištva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
11032301 Delovanje služb in javnih zavodov 
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5.109.144 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTUR/ Bilanca odhodkov 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

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

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
d) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
11032305 Kakovost in nadzor 

23M^J Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo 
in hrano  

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 

1101 Ureianie kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 

ribištva 

1103 Snlošne storitve v kmetijstvu 
11032305 Kakovost in nadzor 

2318^J Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 

1101 Ureianie kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 

ribištva 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
11022303 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in 

živilstvu 

232j^JlFitosanitarna uprava RS 

11 

J 

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 

1101 Ureianie kmetijstva, gozdarstva in ribištva 
11012301 Urejanje kmetijstva, gozdarstva in 

ribištva 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
11032302 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11032303 Varstvo in registracija sort rastlin 
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1. del 

A - Bilanca odhodkov 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

Opis področje drlavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Programsko - funkcionalno področje zajema opravljanje nalog na področjih železniškega, zračnega, pomorskega 
prometa, prometa po celinskih vodah in cestnega prometa, razen nadzora varnosti cestnega prometa ter naloge na 
področju prometne infrastrukture in žičniških naprav. Prednostne programske naloge lahko razvrstimo po 
posameznih področjih, kijih pokriva področje proračunske porabe. 

Cilji področja proračunske porabe so določeni v Obrazložitvi rebalansa finančnega načrta za leto 2005: 
- povečanje gospodarske učinkovitosti prometnega sistema, 
- povečanje prometne varnosti, 
- povečanje mobilnosti, 
- zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja ^ 
g 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja opredeljujejo glavne cilje področja proračunske porabe: 
- Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, ^ 
- Državni razvojni program 2001-2006, z> 
- Proračunski memorandum, §5 
- Nacionalni program izgradnje avtocest v RS, 
- Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture, 
- Referenčni okvir za Kohezijski sklad za promet za obdobje 2004-2006, 
- Enotni programski dokument. 

Oznaka In nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa 

1302 Cestna infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 

1305 Vodni promet in infrastruktura 

1301 - Urejanje in nadzor na področju prometa 

Opis glavnega programa 

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

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

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

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

Glavni letni cilji (poleg splošnih pogojev za delovanje državnih organov) so: 
- zagotavljanje pogojev za izvajanje upravnih nalog ožjega Ministrstva za promet in Prometnega inšpektorata RS 

(plačna in kadrovska politika, zagotavljanje materialnih pogojev za delo) 
- izvajanje gospodarske javne službe na področju avtobusnega linijskega prevoza potnikov 
- zagotavljanje pogojev za bilateralno in multilateralno sodelovanje ter aktivnosti v mednarodnih organizacijah s 

področja prometa 
- sodelovanje v delovnih telesih EU in NATO 
- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa kot podlago za pripravo zakonskih, strateških in 

razvojnih dokumentov 
- nadaljevanje z delom na področju implementacije Prometne politike 
- ugotavljanje možnosti privatnih sovlaganj 
- uvajanje inteligentnih transportnih sistemov preko evropskega programa TEMPO 
- izvajanje inšpekcijskega nadzora na področju prometa 
- zagotavljanje kakovosti v ožjem ministrstvu 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

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

2415 - Direkcija RS za ceste 
13012403 Urejanje in nadzorna področju prometa 

2418 - Prometni inšpektorat RS M 
13012402 Inšpekcijske službe g 

1302 - Cestna infrastruktura 
a a. 

Opis glavnega programa w 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za gradnjo avtocest, določenih v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v RS ter razvoj in vzdrževanje državnega cestnega omrežja. Določitev prednostnih nalog temelji 
na tehničnih, ekonomskih in okoljskih merilih. 

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

Državne ceste 

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

Ključne investicijske naloge na področju državne cestne infrastrukture so tako v obdobju od leta 2002 do 2006 
usmerjene v: 
- preplastitve cest, 
- ukrepe za zagotavljanje prometne varnosti, 
- sanacije plazov, brežin in obcestja, 
- ukrepe na premostitvenih objektih, 
- ureditve cest skozi naselja, 
- modernizacije cest, 
- križanja cest z železnico, 
- novogradnje cest, 
- rekonstrukcije cest, 
- obvoznice naselij. 

Strateški cilji dolgoročnega razvojnega programa za državne ceste so: 
- omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito ter gospodarno notranjo 

povezavo na celotnem območju Slovenije z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih 
območij, 

- omogočiti vključevanje Slovenije v mednarodno cestno omrežje. 
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Strukturni cilji na področju cestne infrastrukture pa so: 
- prednostno ohranjanje cestnega omrežja; 
- povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti; 
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje; 
- izboljševanje voznih pogojev; 
- racionalno določanje ukrepov, v vseh planskih fazah od načrtovanja do izvedbe; 

1 - zagotavljanje oziroma povečevanje neposrednih ekonomskih učinkov prometa. 

Avtoceste 

Za področje avtocest so dolgoročni strateški cilji opredeljeni v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v RS 
(Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v RS, Uradni list RS, št. 50/04) in sicer 
- Izgradnja avtocestnega omrežja, ki bo notranje povezovalo državo; 
- Povečanje varnosti udeležencev v cestnem prometu; 
- Zagotovitev povezave s širšim evropskim prostorom; 
- Spodbujanje gospodarskega razvoja države. 

Poleg osnovnih strateških ciljev pa ima izgradnja avtocestnega omrežja tudi naslednje dolgoročne strukturne cilje: 
- Zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih učinkov za promet; 
- Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje; 
- Omogočanje širših gospodarskih in družbenih koristi; 
- Ohranjanje že zgrajenega avtocestnega in ostalega cestnega omrežja. 

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

Letni cilji, ki se nanašajo na gradnjo avtocest ter aktivnosti pri izvajanju gradnje izhajajo iz Letnega plana razvoja in 
obnavljanja avtocest za leto 2005. 

Državne ceste 

Glavni letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so: 
- Upravljati s 5849 km državnih cest, kar pomeni: skrbeti za posege v varovalni pas, za prometne ureditve in ^ 

izvajati vse druge ukrepe za varstvo državnih cest in za zavarovanje prometa na njih. 
- Z razpoložljivimi sredstvi glede na potrebe določene z zakonom o javnih cestah, pravilnikom o vzdrževalnih ^ 

delih in zakonom o varnosti v cestnem prometu, zagotavljati primerno prevoznost cest in varnost prometa; 
sredstvom bo prilagojen okrnjen letni program dela. 

- V primeru hujših zimskih razmer od povprečnih bo potrebno omejevanje prometa zaradi nezagotavljanja 
prevoznosti predvsem nižjih kategorij državnih cest v skladu s pravilnikom o vrsti vzdrževalnih del na javnih 
cestah ter nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. 

- Izvajati le minimalna dela na zalivanju reg in razpok, najnujnejša na vzdrževanju makadamskih cest, 
odvodnjavanju in manjših sanacijah zidov. To kratkoročno, predvsem ob večjih padavinah, pomeni, da so lahko 
povzročene velike škode na voziščih in propustih in s tem dodatni stroški za sanacijo. 

- Izvajati dela na investicijah v skladu z že sklenjenimi pogodbami. 
- Izvajati nekatera pripravljalna dela za investicije, da bi jih lahko izvajali v prihodnjih letih. 
- V največji možni meri omiliti stanje zelo slabih vozišč s preplastitvami in obnovami. 
- Izboljšati prometno varnost s sanacijami nevarnih točk in prehodov skozi naselja. 
- Uvajati sodobne načine umirjanja prometa. 
- Zgraditi oziroma pričeti z gradnjo najbolj nujnih obvoznic in drugih zahtevnejših rekonstrukcij na odsekih, kjer 

kapacitete cest in siceršnji nivo uslug ne ustreza predpisanemu. 
- Na področjih homologacija lastnosti vozil ter njihovih delov in opreme, homologacije vozil kot celote in na 

postopkih posamične odobritve vozil izvajati dela rutinsko v obsegu, ki ga zahteva trg. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

2411 - Ministrstvo za promet 
13022402 Sredstva za izgradnjo avtocest 

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

t 
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1303 - Železniški promet in infrastruktura   

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za programe vzdrževanja javne železniške infrastrukture, vodenja železniškega 
prometa, gradnje in modernizacije javne železniške infrastrukture, javne službe subvencioniranja železniškega 
potniškega prometa, za delovanje Javne agencije za železniški promet ter za določene aktivnosti po - Zakonu o 
poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice. 

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljeni/t ciljev 

Strateški cilji, na katere seje osredotočil nacionalni program so: 
- zagotovitev ustrezne notranje povezanosti države, 
- povečanje stopnje varnosti in urejenosti železniškega prometa, 
- zagotovitev povezave z evropskim prostorom 
- zagotovitev ustrezne konkurenčnosti na prometnem področju in povečanje deleža železniškega prometa. 

Obnove in dograditve obstoječih prog ter gradnja nove železniške infrastrukture sledi temu, da bo železnica postala 
osnovni nosilec javnega potniškega prometa, po izvedeni izenačitvi pogojev pa tudi prednostno prevozno sredstvo 
za tovorni prevoz na večje razdalje. V dolgoročni perspektivi naj bi železniško omrežje prevzelo osrednjo vlogo v 
prometnem sistemu države, kar teija v okviru dolgoročne vizije razvoja železniškega omrežja Slovenije, ustrezno 
modernizacijo obstoječega omrežja (1222 km eno- in dvotirnih prog). 

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

Letni cilji na področju železniškega prometa in infrastrukture: 
- nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb v železniškem prometu (vzdrževanje javne železniške 

infrastrukture, vodenje železniškega promet, prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu); 
- dokončanje, nadaljevanje in začetek izvajanja projektov iz programov PHARE, ISPA in Kohezije na V. in X. 

vseevropskem koridoiju; 
- dokončanje kadrovskega prestrukturiranja Holdinga SŽ. 

Za sofinanciranje investicijskih projektov skupnih evropskih politik (programi ISPA, KOHEZIJA, TEN-T) v letu 
2005, ki se izvajajo na podlagi sklenjenih finančnih memorandumov in odločb Evropske komisije je potrebno ^ 
zagotoviti sredstva lastne udeležbe. m 

3 
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa So 

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

vn 

1304 - Letalski promet in infrastruktura   

Opis glavnega programa 

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

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

- zagotavljanje varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega prometa, 
- povečanje propustnosti zračnega prostora, 
- zagotavljanje mednarodnih standardov in predpisov, 
- ločevanje (zahteve EU) storitvenih in regulatornih dejavnosti. 

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

- zagotavljanje varnosti in rednosti zračnega prometa 
- nemoteno delovanje Uprave RS za civilno letalstvo ter Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov 
- izpolnjevanje obveznosti do mednarodnih organizacij 
- zvajanje navigacijskih služb zračnega prometa v pogojih obvezne javne gospodarske službe 
- nakup opreme in prevoznih sredstev za vzdrževanje sistemov in naprav 
- postavitev VHF komunikacijskega sistema 8,33 
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- zastopanje in sodelovanje Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah s področja zračnega prometa. 
Aktivno smo vključeni v projekte, ki jih delno financira Eurocontrol za države članice (EAD, ARTAS, e-AIP, 
RADNET) 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

2411 - Ministrstvo za promet 
13042405 Preiskovalni organ v letalskem prometu 

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

1305 - Vodni promet in infrastruktura 

c3 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje urejanje in nadzor na področju vodnega prometa in infrastrukture, opravljanje nalog v 
zvezi z gospodaijenjem s pristaniško infrastrukturo, razvoj pomorskega šolstva, skrb za varnost plovbe, hidrografijo 

, in kartografijo ter mednarodno sodelovanje in zastopanje države v zadevah, vezanih na področje pomorstva. 

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

- zagotavljanje varnosti človeškega življenja na moiju, plovnih objektov in plovnih poti ter preprečevanj 
onesnaževanja morja; 

- spodbujanje razvoja pomorskega in prometnega šolstva ter podpora razvoju znanstveno raziskovalnega dela v 
zvezi z moijem in pomorskimi dejavnostmi; 

- izvajanje določil STCW konvencije (Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval 
in ladijsko stražarjenje pomorščakov); 

- izvajanje hidrografskih meritev, vzdrževanja hidrografskih podatkov ter izdelave in vzdrževanja pomorskih kart; 
- pospeševanje razvoja koprskega pristanišča; 
- implementacija raznih pomorskih predpisov in konvencij v nacionalne predpise; & 
- vzpostavitev in razvoj lokalnega in regionalnega pomorskega potniškega prometa. S 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 2 

- vodenje slovenskega ladijskega registra 
- izvajanje strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici 
- izvajanje izpitov za voditelja čolna in preizkuse znanja 
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem zakonskih določb, ki urejajo varnost plovbe ter predpisov, 

izdanih na njihovi podlagi 
- izvajanje hidrografskih meritev in izdelava ter vzdrževanje kartografskih podatkov 
- podpora delu Srednje šole za pomorstvo in Fakulteti za pomorstvo in promet 
- investicije v razvoj koprskega pristanišča 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

2411 - Ministrstvo za promet 
13052404 Hidrografija in kartografija 

2412 - Uprava RS za pomorstvo 
13052401 Administracija 
13052402 Nadzor in varnost pomorskega prometa 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRA MS KI STR UKTURI 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

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

proračun 2005 proračuna 20C5proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
(1)"   (2) (3) (4) = (!)•*• (3)  (5) 

24 |MINISTRSTVO ZA PROMET 

13 PROMET. PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1301 Urejanje in nadzor na področju prometa 
1302 Cestna infrastruktura 

1303 Železniški promet in infrastruktura 

1304 Letalski promet in infrastruktura 
1305 Vodni promet in infrastruktura 

,r 107.485.063 

107.485.063 
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71.397.306 

30.659.343 

2.171.598 

474.530 

|L 100,00| I 3.086.954 | j 110.572.018 | | 100,00| 

100.00 

2,59 
66,43 

28,52 

2,02 

0,44 

3.086.954 110.572.018 

2.949.329 

-8.792.158 
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1.545.854 

-12.000 

5.731.615 
62.605.149 
38.055 m 

3.717.453 
462.530 

100-00 

5,18 
56,62 
34,42 
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I 
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2. del 

2411 - Ministrstvo za promet   , 

A - Bilanca odhodkov 

13012401 - Administracija 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih uslužbencih, 
- Zakon o državni upravi, 
- Zakon o upravnem postopku, 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005. 

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za izvajanje nalog ministrstva, sodelovanje v mednarodnih, 
meddržavnih in medresorskih delovnih skupinah, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih z namenom g 
učinkovitega dela na področju prometa (konference, seminarji, delavnice), priprava zakonskih in podzakonskih 

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

Glavni letni cilji so: 
- uspešno izvajanje upravnih nalog ministrstva, 
- zastopanje, sodelovanje in delo v mednarodnih organizacijah s področja prometa, 
- uspešna koordinacija dela organov v sestavi, 
- priprava zakonskih in podzakonskih aktov, 
- informatizacija ministrstva, 
- izvajanje načrta izobraževanja. 

aktov s področja prometa v skladu z zakonodajo EU, uvajanje e-poslovanja v javni upravi in koordinacija dela 01 

a. & 
organov v sestavi. 2 

3021 - Plače 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

Sredstva za plače so planirana v skladu z navodili za pripravo finančnih načrtov za leto 2005 (Proračunski 
priročnik). Sredstva na postavki plače so planirana v okvirih možnosti organa ob upoštevanju potreb po zagotovitvi 
sredstev na ostalih proračunskih postavkah. 

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

Nemoteno poslovanje in opravljanje vseh nalog. 
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3345 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje ministrstva, za izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih z namenom učinkovitega dela na področju prometa (konference, seminarji, delavnice), za 
delo na mednarodnem in medresorskem področju, odnose z javnostmi, koordinacijo dela organov v sestavi in 
sodelovanje z ostalimi organizacijami z delovnega področja ministrstva ter vodenje sistema kakovosti. 

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

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

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

- Izvedba Načrta izobraževanja Ministrstva za promet za leto 2005. 
- Zastopanje Slovenije v mednarodnih organizacijah in delo v multilateralnih in bilateralnih komisijah s področja 

prometa. 
- Vodenje aktivnosti skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku. 
- Vzdrževanje in nadgradnja sistema kakovosti. 

2899 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje voznega parka, informatizacija ter vzdrževanje prostorov in opreme Ministrstva za promet in Sektoija 
za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov. 

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

Vrednosti izhajajo iz Načrta nabav Ministrstva za promet za leto 2005. 

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

Realizacija Načrta nabav in gradenj ter Načrta informatizacije. ^ 
Z3 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke g; 

V okviru proračunske postavke se izvaja projekt 2411-04-0003 Tehnična infrastruktura MZP-2005. 

13012403 - Urejanje in nadzor na področju prometa   ' 

Opis podprograma 

Podprogram zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, strateških in 
razvojnih dokumentov, mednarodnega sodelovanja in upravnega dela, ki se nanašajo na železniški, pomorski in 
zračni promet, na promet na notranjih vodah, na prekladalne storitve, na ceste in cestni promet, razen nadzorstva in 
urejanja prometa na cestah za vozila, na žičnice ter mednarodne odnose v prometu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, 
- Zakon o javnih cestah, 
- Zakon o železniškem prometu, 
- Nacionalni program razvoja Slovenske železniške infrastrukture. 
- Zakon o letalstvu, 
- Pomorski zakonik, 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu. 

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

Dolgoročni cilji podprograma: 
optimizacija izkoriščenosti obstoječe prometne infrastrukture in mobilnih sredstev, 
povečana varnost vseh udeležencev v prometu ter varovanje okolja in zdravja, 
zagotavljanjem pogojev za nemoteno sodelovanje Slovenije v mednarodnih organizacijah s področja prometa; 
sodelovanje javnega in privatnega sektorja, 
sodelovanje in nadzor z izvajalci javnih pooblasti! (GZS, OZS). 
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Letni Izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji so: 
- zastopanje, sodelovanje in delo v mednarodnih organizacijah s področja prometa, 
- izdelava strokovnih podlag za pripravo zakonskih, strateških in razvojnih dokumentov na podlagi plana 

prioritetnih nalog, 
- uresničevanje Prometne politike, 
- uvajanje koncesije za vzdrževanje državnih cest v okviru javno-privatnega partnerstva, 
- uresničevanje Programa dela Vlade RS za leto 2005. 

1569 - Članstvo v mednarodnih organizacijah 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za promet v okviru svojih pristojnosti sodeluje v mednarodnih organizacijah s področja prometa. 
Podlaga za to so številne dvostranske in večstranske mednarodne pogodbe s podro'ja prometa in z njim povezanih 
področij. Ministrstvo za promet sodeluje v delu ter delovnih telesih sledečih mednarodnih organizacij: 

OECD - Organisation for Ec »nomic Co-operation and Development (članarina CEMT), 

OTCF - Organisation Intergouvemementale pour les transports internationaux ferroviaires, 

TER - Trans European Railway (področje železnic), 

ICAO - International Civil Aviation Organization, 

ECAC - European Civil Aviation Conference, 

JAA - Joint Aviation Authorities (področje zračnega prometa), 

EUROCONTROL - Evropska organizacija za varnost zračne plovbe, 

IMO - International Maritime Organization, 
C 

IHO - International Maritime Organisation, 58 

Pariški memorandum (področje pomorskega prometa), S 

ERTICOITS - Intelligent Transport System and Services. §5 

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

Letne članarine kot jih določijo mednarodne institucije s področja prometa. 

2870 - Odškodnine zaradi sodnih postopkov 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi ukrepov pri določenih projektih s področja prometa (vlaganja v državne oz. občinske ceste, dovozne poti, 
protihrupne ograje) je Ministrstvo za promet na podlagi sodb sodišč dolžno zagotoviti sredstva v proračunu za 
poravnave obveznosti strankam po sodbah. V okviru proračunske postavke je načrtovana minimalna vrednost. 

Skladno s 25. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) se lahko 
v primeru, koje med izvajanjem proračuna izdana sodna ali upravna odločba, ki nalaga plačilo obveznosti, za katere 
v proračunu niso zagotovljena sredstva, za plačilo teh obveznosti prerazporedijo sredstva iz drugih postavk 
proračunskega uporabnika. 

2276 - Privatna sovlaganja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 bodo sredstva na tej postavki, glede na priporočila recenzentov, namenjena dodatni proučitvi 
ekonomsko-finančnega dela z vidika celotnega prometnega sektorja, z analizo širših makro-ekonomskih in javno- 
finančnih implikacij, izdelavi dodatnih simulacij oziroma scenarijev in izdelavi mikrofinačnega modela 
pripravljenega z vidika koncesionarja 

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

Osnove za kalkulacije so primerljive študije (ocena stroškov/strokovnjaka/dan). 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Predvidena je izdelava dodatnih simulacij oziroma scenarijev, izdelava mikrofinačnega modela pripravljenega z 
vidika koncesionaija ter izdelava ali dopolnitev pravnih dokumentov (npr. koncesijski akt). 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

S projektom 2411-02-0009 Proučitev možnosti privatnih sovlaganj v projekte na področju prometa se želi pridobiti 
kvalitetne strokovne podlage za sprejemanje odločitev za ali proti uvedbi koncesij na področju državnih cest. 

2275 - Prometna politika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje temeljnih aktivnosti za doseganje ciljev prometne politike. 

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

Ocena primerljivih storitev področnih strokovnjakov. 

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

Priprava Resolucije o prometni politiki RS in izvajanje aktivnosti za doseganje ciljev prometne politike: 
- Izdelava strokovnih podlag za uvedbo tarifnega modela in enotne vozovnice za javni potniški promet; 
- Izdelava predloga Zakona o javnem potniškem promet; 
- Na podlagi predhodno izvedene študije določitve najprimernejšega sistema vodenja evidenc, izdelati 

računalniško aplikacijo za vodenje vseh potrebnih evidenc, kijih zahteva zakon o prevozih v cestnem prometu s 
poudarkom na evidenci izdanih licenc in dovolilnic avtoprevoznikom; 

- Priprava področnih strateških dokumentov. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti se izvajajo znotraj projekta 2411-01-0008 Prometna politika. 

5498 - Strokovno razvojne naloge 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

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

7434 - TEMPO - Inteligentni transportni sistemi - slovenska udeležba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uvajanje ITS (Intelligent Transport Systems and Services) v Sloveniji z namenom razvoja in uvajanja novih 
sistemov in storitev na evropskem cestnem omrežju TERN (Trans-European Road Netvvork), paralelnih cestnih 
povezavah in mejnih prehodih. Na postavki se načrtuje proračunska slovenska udeležba k programu. 

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

Izhodišče za pripravo načrta projekta so evidentirani izdelki projekta (strukturni diagram izdelkov projekta). Načrt 
projekta upošteva opredeljeno vsebino in obseg projekta ter omejitve in predpostavke projekta v skladu z vrsto 
aktivnosti in opredeljenim obsegom programa TEMPO. 

Navedene letne vrednosti temeljijo na ocenah. Dejanski obseg ostalih virov sofinanciranja za obdobje 2006-2007 bo 
določen v Letnih programih razvoja in obnavljanja avtocest. Višja slovenska udeležba je pogoj za večjo udeležbo 
EU-TEN (Trans European Netvvork) sredstev v programu. 

Za pripravljalne aktivnosti v začetku leta 2005 seje del sredstev slovenske udeležbe zagotovil na PP 2277 Izgradnja 
logističnih centrov. 1 

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

Cilji programa TEMPO v RS so naslednji: 
- izboljšanje pretočnosti prometa in zmanjševanje števila zastojev s pomočjo uvedbe sočasnega upravljanja s 

prometom in komplementarnih nadzornih strategij; 
- omogočanje interoperabilnosti različnih cestninskih sistemov v regiji in v EU; 
- zagon projektov, namenjenih povezovanju različnih načinov transporta, s ciljem doseganja inter/multimodalnih 

transportnih storitev "od vrat do vrat" (door-to-door)"; 
- optimizacija infrastrukturnih kapacitet s pomočjo sodobnih ITS orodij in aplikacij v mednarodnem obsegu; 
- vzpodbujanje sodelovanja med partneiji v programih ter s programi v regiji in drugih regijah ter aktivno 

sodelovanje in participacija v delovnih skupinah (TMC Forum, Datex2 Tehnični komite); 
- vključitev RS v evropske pobude na področju cestnega prometa; 
- vzpodbujanje mednarodnega sodelovanja in koordinacije na strateški, sistemski, storitveni, proceduralni in 

tehnični ravni (npr. razvoj načrtov za upravljanje prometa); 
- krajšanje potovalnih časov s pomočjo pravočasnega sporočanja podatkov o stanju na cestah in na mejnih 

prehodih (npr. s pomočjo RDS-TMC, spletne informacijske storitve); 
- vzpodbujanje večjih vlaganj v razvoj in implementacijo ITS infrastrukture; 
- izboljšanje varnosti na cestah v RS; 
- uvajanje vmesnikov za sporočanje o dogodkih prek centrov, namenjenih nadzoru in upravljanju z različnimi 

kategorijami cestne infrastrukture (avtoceste, državne ceste, obvoznice, mesta); 
- harmonizacija načrtovanja in razvoja nacionalnih sistemskih zasnov ITS kot predpogoj za uvedbo medsebojno 

kompatibilnih sistemov in storitev v regiji. 

7490 - TEMPO - Inteligentni transportni sistemi - tuja donacija 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uvajanje ITS (Intelligent Transport Systems and Services) v Sloveniji z namenom razvoja in uvajanja novih 
sistemov in storitev na evropskem cestnem omrežju TERN (Trans-European Road Netvvork), paralelnih cestnih 
povezavah in mejnih prehodih. Na postavki se evropska udeležba k programu. 

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

Izhodišče za pripravo načrta projekta so evidentirani izdelki projekta (strukturni diagram izdelkov projekta). Načrt d 
projekta upošteva opredeljeno vsebino in obseg projekta ter omejitve in predpostavke projekta v skladu z vrsto & 
aktivnosti in opredeljenim obsegom programa TEMPO. 

Višja slovenska udeležba je pogoj za večjo udeležbo EU-TEN (Trans European Netvvork) sredstev v programu. 

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

Namenski cilji programa TEMPO v RS so naslednji: 
- izboljšanje pretočnosti prometa in zmanjševanje števila zastojev s pomočjo uvedbe sočasnega upravljanja s 

prometom in komplementarnih nadzornih strategij; 
- omogočanje interoperabilnosti različnih cestninskih sistemov v regiji in v EU; 
- zagon projektov, namenjenih povezovanju različnih načinov transporta, s ciljem doseganja inter/multimodalnih 

transportnih storitev "od vrat do vrat" (door-to-door)"; 
- optimizacija infrastrukturnih kapacitet s pomočjo sodobnih ITS orodij in aplikacij v mednarodnem obsegu; 
- vzpodbujanje sodelovanja med partnerji v programih ter s programi v regiji in drugih regijah ter aktivno 

sodelovanje in participacija v delovnih skupinah (TMC Forum, Datex2 Tehnični komite); 
- vključitev RS v evropske pobude na področju cestnega prometa; 
- vzpodbujanje mednarodnega sodelovanja in koordinacije na strateški, sistemski, storitveni, proceduralni in 

tehnični ravni (npr. razvoj načrtov za upravljanje prometa); 
- krajšanje potpvalnih časov s pomočjo pravočasnega sporočanja podatkov o stanju na cestah in na mejnih 

prehodih (npr. s pomočjo RĐS-TMC, spletne informacijske storitve); 
- vzpodbujanje večjih vlaganj v razvoj in implementacijo ITS infrastrukture; 
- izboljšanje varnosti na cestah v RS; 
- uvajanje vmesnikov za sporočanje o dogodkih prek centrov, namenjenih nadzoru in upravljanju z različnimi 

kategorijami cestne infrastrukture (avtoceste, državne ceste, obvoznice, mesta); 
- harmonizacija načrtovanja in razvoja nacionalnih sistemskih zasnov ITS kot predpogoj za uvedbo medsebojno 

kompatibilnih sistemov in storitev v regiji. 
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5405 - PHARE - lastna udeležba - Twinning - Motorna vozila 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za financiranje projekta PHARE Tvvinning-Motorna vozila (Optimal structure of Slovene Motor Vehicles System) v 
okviru finančnega memoranduma št. 2003/004/938, SI 03 IB EC 01 je bilo potrebno odpreti novo proračunsko 
postavko 5405 Phare-lastna udeležba-Tvvinning-Motoma vozila (tip 20). 

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

Vrednosti določene v finančnem memorandumu in izvajalski twinning pogodbi. 

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

Cilji projekta so sledeči: 
- usklajevanje zakonskih okvirov, ki se nanašajo na sistem motornih vozil, z evropsko zakonodajo na tem področju 
- reorganizacija odgovornih institucij za sistem motornih vozil in njihova združitev v okviru pristojnega 

ministrstva 

8894 - PHARE CFCU - Twinning - Motorna vozila 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za financiranje projekta PHARE Twinning-Motorna vozila (Optimal structure of Slovene Motor Vehicles System) v 
okviru finančnega memoranduma št. 2003/004/938, SI 03 13 EC 01 je bilo potrebno odpreti novo proračunsko 
postavko 8894 Phare-Twinning-Motorna vozila (tip 3). 

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

Vrednosti določene v finančnem memorandumu in izvajalski twinning pogodbi. 

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

Cilji projekta so sledeči: 
- usklajevanje zakonskih okvirov, ki se nanašajo na sistem motornih vozil, z evropsko zakonodajo na tem področju 
- reorganizacija odgovornih institucij za sistem motornih vozil in njihova združitev v okviru pristojnega 

ministrstva 

13022402 - Sredstva za izgradnjo avtocest  

Opis podprograma 

Graditev avtocest in cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v RS: 
- predhodna dela, izdelava investicijskih programov ter projektne dokumentacije, odkupi zemljišč, gradnja, predaja 

prometu, izvajanje zaključnih del; 
- vzdrževanje avtocest: redno vzdrževanje, obnova vozišč, objektov in opreme, naložbe v osnovna sredstva 

avtocest; 
- upravljanje avtocest: pobiranje česmine, povračil in drugih prilivov; 
- sofinanciranje velikih infrastrukturnih projektov skupaj s sredstvi Kohezijskega sklada, ki ležijo na TEN-T 

koridorjih in imajo velik vpliv na izboljšanje stanja infrastrukture v državi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (Uradni list RS, št. 57/93 in 126/03), 
- Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje 

avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02), 
- Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji /ZUDVGA/ 

(Uradni list RS, št. 35/95), 
- Resolucija o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04), 
- Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2005. 

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

Cilji so opredeljeni v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 
- zagotovitev ustrezne notranje povezanosti države, 
- izboljšanje prometne varnosti, 
- zagotovitev povezave s širšim evropskim prostorom, 
- spodbujanje gospodarskega razvoja države, 
- zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih učinkov za promet. 
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- zmanjšanje negativnih prometnih vplivov na okolje, 
. - omogočanje širših gospodarskih in družbenih koristi, 

- ohranjanje že zgrajenega avtocestnega in ostalega cestnega omrežja. 

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

Letni cilji, ki se nanašajo na gradnjo avtocest ter aktivnosti pri izvajanju gradnje skladno z Letnim planom razvoja in 
obnavljanja avtocest za leto 2005. Uresničevanje Programa dela Vlade RS za leto 2005. 

3982 - Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS) 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke , 

Zagotavljanje sredstev proračuna za izvajanje Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS (projekti v okviru 
programa NRP 2411-94-0006 Nacionalni program izgradnje avtocest). 

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

Izračuni Nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS in resolucije o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (NPIA RS). Obseg sredstev proračuna določen v Proračunskem priročniku za pripravo predloga 
rebalansa za leto 2005. 

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

Odseki, ki bodo predani prometu v 2005: 
- Trojane - Blagovica 
- Srmin - Škofije: km 0,00 - km 1,66 
- Hrastje - Lešnica (v kolikor bodo tehnični in vremenski pogoji dopuščali pospešeno dinamiko del, sicer bo odsek 

predan prometu skladno z Re NPIA v letu 2006) 
- Ploščad BS Cikava < 
- navezovalna cesta Slavček - Tomos 
- navezovalna cesta Severna magistrala Celje: rekonstrukcija Mariborske ceste (vkolikor bo to omogočala izvedba 

arheoloških del) 

Odseki, kier se gradnia v letu 2005 nadaliuie: 
- Cogetinci - Vučja vas g 
- Zrkovska - priključek Pesnica 
- Razdrto Vipava: Rebemice 
- Peračica - Podtabor 
- Šentvid - Koseze 

Odseki, kier se gradnja v-letu 2005 začne: 
Maribor - Lenart 
Lendava - Pince: faza A , 
Lenart - Spodnja Senarska 
Priključek Ljubečna 
Nova Zrkovska c.: km 0,87 do km 3,8 
Navezava na Luko Koper I. faza 
Ploščad BS Bertoki 
Koper - Izola 
Vrba-Peračica t 
Lešnica - Kronovo 
Hajdina - Ptuj 

2103 - Avtocestni program - Kohezija 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev kohezijskega sklada za projekt 2411-05-0001 Izgradnja avtocestnega odseka Smednik-Krška 
vas. 

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

Sredstva Kohezijskega sklada temeljijo na odločbi Evropske komisije in se zagotavljajo do višine 42.487.972 EUR 
(10.181.817.610 SIT). 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izgradnjo avtocestnega odseka Smednik - Krška vas v dolžini 17,6 km (pododseka Dobruška vas-Smlednik od 3,480 
km do 7,392 km in Smednik - Krška vas od 0,000 km do 13,713 km). Odsek bo predvidoma predan prometu do 
30.6.2005. 

13032403 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture   

Opis podprograma 

Projekti se izvajajo znotraj podprograma 13032407 Investicijske dejavnosti na železniški infrastrukturi. 

1099 - ISPA - lastna udeležba - 2001 - SV Divača - Koper 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
I 

Zagotavljanje sredstev lastne (proračunske) udeležbe k projektu Modernizacija svetlobno varnostnih naprav na progi 
Divača-Koper, ki se izvaja znotraj programa ISPA. 

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

Finančni memorandum in investicijska dokumentacija. 

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

Razpis za izbiro izvajalca del je bil razveljavljen. V letu 2005 se predvideva ponovitev razpisa. 

13032406 - Javne službe v železniškem prometu 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 2 

- Zakon o železniškem prometu (Zzelp), 
- Državni razvojni program RS 2001 - 2006, 
- Zakon o varnosti v železniškem prometu, 
- Podzakonski predpisi, sprejeti na osnovi Zzelp, 
- Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu, 
- Zakon o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice d.o.o. 

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

Javne gospodarske službe se opravljajo s ciljem: 
- nemotenega in varnega odvijanja železniškega prometa, 
- zadovoljitev potreb in pričakovanj uporabnikov storitev javnega potniškega prometa. 

S programom kadrovske sanacije Holdinga Slovenske železnice se načrtuje: 
1. Dolgoročno in s tem postopno zmanjševanje zaposlenih v vseh delih Holdinga, kar bo ob povečevanju obsega 

storitev in tehnološke opremljenosti dela vplivalo na dvig produktivnosti in s tem povečevanje konkurenčnosti 
na trgu železniških storitev doma in v EU. 

2. Zagotovitev izboljšanja izobrazbene strukture na vseh nivojih, kar bo možno doseči z izobraževanjem že 
zaposlenih, predvsem mlajših delavcev. 

3. Oblikovanje ustreznih programov socialne pomoči do izpolnjevanja pogojev za upokojitev. 
4. Redefinirana politika zaposlovanja novih delavcev. 

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

Realizacija gospodarskih javnih služb v okviru sredstev določenih s proračunom in ob upoštevanju standardov ter 
normativov, ki veljajo na področju železniškega prometa. Dokončanje kadrovskega prestrukturiranja Holdinga SŽ. 
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2110 - Izvajanje prometne politike 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke se izvaja obvezna gospodarska javna služba prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu 
s ciljem zagotavljanja mobilnosti prebivalstva s prevoznimi sredstvi javnega potniškega železniškega prometa. 
Prometna politika v železniškem prometu se izvaja preko projekta NRP 2422-00-0002 Izvajanje gospodarske javne 
službe železniškega potniškega prometa kot državna pomoč Nadomestilo za prevoze potnikov v notranjem 
železniškem prometu (št. sheme: 0001-5028388-2003). 

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

Obvezno gospodarsko službo prevoza potnikov v notranjem potniškem prometu izvaja Holding Slovenske 
železnice, d.o.o. Na podlagi določil Uredbe o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov 
v notranjem železniškem prometu (Uradni list RS, št. 12/2001) ter pogodbo med Javno agencijo za železniški 
promet RS in prevoznikom, se slednjemu izplačujejo sredstva za opravljeni potniški kilometer (potniški kilometer je 
prevoz potnikov na razdalji taega kilometra) za pokrivanje dela stroškov opravljanja storitev notranjega 
železniškega prometa po veljavnem voznem redu in tarifni obveznosti glede na število opravljenih potniških 
kilometrov v notranjem potniškem prometu. " 

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

V letu 2005 se bo gospodarska javna služba realizirala v obsegu določenem s pogodbo med Javno agencijo za 
železniški promet in izvajalcem prevozov Holdingom SŽ znotraj razpoložljivih proračunskih sredstev. 

2105 - Javna agencija za železniški promet 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Financiranje stroškov dela, materialnih in drugih stroškov javne agencije, zagotavljanje sredstev za opravljanje 
strokovnih, nadzorstvenih in razvojnih nalog, kijih izvaja Agencija za železniški promet. ^ 

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

Realizacija v preteklih letih z upoštevanjem ocen posameznih sklopov aktivnosti. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 2 
on 

- Izvajanje upravnih aktivnosti na podlagi Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 83/03 z 
dopolnitvami) in Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 102/04). 

-' Opravljanje nalog upravljavca javne železniške infrastrukture. 
- Izdelava različnih strokovnih podlag s področja železniškega prometa in infrastrukture. 
- Kontrole izvajanja gospodarskih javnih služb v letu 2005. 

2111 - Kadrovska sanacija SŽ d.d. 

ObrazJoiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice d.o.o. (Uradni list RS, št. 45/04) se zagotavlja 
Holdingu Slovenske železnice ustrezen del potrebnih sredstev za kadrovske prestrukturiranje, reševanje presežnih 
delavcev, prekvalifikacije, dokvalifikacije, kar izhaja iz programa kadrovskega prestrukturiranja. 

Sredstva proračuna za kadrovsko prestrukturiranje Holdinga SŽ so vključena v državno pomoč Prestrukturiranje 
Holdinga Slovenske železnice (št. sheme: 0002-5028388-2003). 

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

Vrednosti določene s Pogodbo o sofinanciranju kadrovskega prestrukturiranja Holdinga Slovenske železnice. 

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

Realizacija presežnih delavcev po III. fazi programa prestrukturiranje in realizacija programov izobraževanja in 
usposabljanja. 

2109 - Redno vzdrževanje potniških postaj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje potniških postaj, in sicer: 
• čiščenje potniških postaj in postajališč, 
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- varovanje potniških postaj in postajališč, 
- investicijsko vzdrževanje potniških postaj in postajališč, 
- redno vzdrževanje in intervencijsko vzdrževanje potniških postaj in postajališč, 
- upravljanje postaj in postajališč (obratovalni stroški). 

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

Ocena Agencije za železniški promet RS glede plana aktivnosti vzdrževanja potniških postaj v letu 2005. Podjetju 
Holding Slovenske Železnice, d.o.o. je bila priznana usposobljenost za upravljanje, vodenje in vzdrževanje za dobo 
treh let S podjetjem pa se sklepajo letne pogodbe za opravljanje teh nalog, obseg del pa je določen v ponudbi 
izvajalca. 

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

Redno vzdrževanje 488 postajnih poslopij, od tega 117 postaj in 371 postajališč. Vzdrževalna dela v letu 2005 se 
bodo izvajala na vseh 488 postajnih poslopjih. 

2106 - Vodenje železniškega prometa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zagotavljanje sredstev za izvajanje javne gospodarske službe vodenja železniškega prometa, ki se izvaja na podlagi 

Uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja in modernizacije javne železniške 
infrastrukture, ter vodenja železniškega prometa. 

Gospodarsko javno službo vodenja železniškega prometa po pogodbi opravlja Holding SŽ d.o.o. 

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

Vodenje železniškega prometa je samostojna gospodarska javna služba. Za financiranje nalog se sklepajo posebne 
trimesečne pogodbe s Holdingom Slovenske železnice d.o.o. kot pooblaščenim upravljavcem, sredstva pa se 
zagotovijo v proračunu RS. 

Holding Slovenske železnice d.o.o. (poslovna enota vodenje prometa) izvaja s pogodbo navedena dela nepretrgano, 
v obsegu kot ga določa potrjen vozni red in tehnološki proces dela, pri čemer mora izvajalec upoštevati načela 
smotrnosti in varčnosti ter racionalnosti, s čimer lahko vpliva na višino stroškov, ki nastajajo pri opravljanju teh 
storitev. 

Dela, predvidena v pogodbi, ki ga mora opraviti izvajalec (PE vodenje prometa), so predvidena z osnovnim paketom 
uporabnine, ki je naveden v Programu omrežja, katerega je izdelala Javna agencija za železniški promet Republike 
Slovenije za tekoče vozno-redno obdobje. Z osnovnim paketom uporabnine, Javna agencija za železniški promet 
Republike Slovenije zagotavlja prevozniku: 
- dodelitev vlakovne poti, 
- uporabo tirov na dodeljeni vlakovni poti, 
- uporabo kretnic in križišče na dodeljeni vlakovni poti, 
- uporabo vozne mreže na dodeljeni vlakovni poti, 
- nadzor vlaka, skupaj s signaliziranjem, regulacijo, odpravo in komunikacijo z vlakom ter zagotavljanje 

informa..j o gibanju vlaka. 

AŽP kot naročnik zagotavlja pooblaščenemu upravljavcu za izvajanje vodenja prometa kritje vseh stroškov, ki 
nastanejo pri opravljanju teh del, hkrati pa ima pravico do kontrole izvajanja del, ki so predmet pogodbe ter v 
primeru ugotovljenih nepravilnosti le-te tudi sankcionirati. 

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

Izvajanje vodenja prometa v skladu z veljavnim voznim redom in nepretrgoma ves čas. 

D c. </> 

2108 - Vzdrževanje železniške infrastrukture 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja železniške infrastrukture, ki obsega: 
- vzdrževalna dela v obsegu, ki omogoča njeno normalno obratovalno sposobnost in zagotavlja prometno varnost; 
- opravljanje nadzora nad investicijskim vzdrževanjem zaradi zagotovitve varnosti; 
- nadzor nad stanjem javne železniške infrastrukture; 
- vodenje evidenc in drugih podatkov o JŽI. 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Povečanje proračunskih sredstev v letu 2005 glede na leto 2004 izhaja iz celotnega stanja programa vzdrževanja 
železniške infrastrukture v letu 2004. 

Porast stroškov dela po pogodbi med Javno agencijo za železniški promet in HSŽ iz leta 2004 glede na leto 2005 
znaša 18 indeksni točk, in ne predstavljale le stroškov delovne sile ampak tudi stroške režije celotnega Holdinga 
Slovenskih železnic d.o.o. (od splošnih stroškov izdelave in uprave sekcij do stroškov PE in uprave). Upoštevati je 
potrebno, daje pooblaščeni upravljavec Holding slovenske železnice d.o.o. - PE infrastruktura v letu 2004 izkazal 
1,4 mia SIT izgube iz naslova opravljenega vzdrževanja, ki je predpisano z zakonom o Varnosti v železniškem 
prometu in podzakonskimi akti ter veljavnimi normativi, kar izvajalska pogodba za leto 2004 ni v celoti zajela. 

S proračunom določen okvir naj bi zagotovil ustrezen obseg sredstev za gospodarsko javno službo vzdrževanja 
železniške infrastrukture v letu 2005. 

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

Namen vzdrževanja javne železniške infrastrukture je: 
- upravljanje z objekti in napravami javne železniške infrastrukture na skupni dolžini 1.557 km tirov, 
- zagotavljanje takšnega stanja signalno - varnostnih železniških naprav, da je omogočeno hitro, racionalno in 

varno izvajanje železniškega prometa, 
- izvajanje nadzora nad delovanjem telekomunikacijskih naprav, 
- zagotavljanje stabilnega delovanja elektroenergetskih naprav (nemoten prenos električne energije iz javnega 

distribucijskega omrežja do električnih vlečnih vozil in za druge namene), 
- v skladu s finančnimi možnostmi izvajanje Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture, 
- vzdrževanje opreme, kije potrebna za zavarovanje cestnih prehodov. 

2101 - Zavarovalne premije za javno železniško infrastrukturo 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje proračunskih sredstev za zavarovalne premije za javno železniško infrastrukturo. g 

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

Višino premije za zavarovanje javne železniške infrastrukture v letu 2005 opredeljuje: g 
- Nezavarovana odgovornost prevoznika HSŽ d.o.o., ki nima sklenjenega zavarovanja za odgovornost do tretjih c 

oseb. Regresi iz tega naslova so težko in dolgotrajno vnovčljivi, zato se vsi Škodni dogodki, dokler ni v celoti 
poplačan regres, štejejo v škodo zavarovanca (Javne agencije za železniški promet RS). 

- Ceno premije določajo v večini pozavarovalnice v tujini, ker naše zavarovalnice lahko krijejo le določen del 
zavarovalnega rizika. Vsaka zavarovalnica pa ima posebej določeno višino lastnega zavarovalnega kritja (ca. 20 
mio EUR). 

- Število in velikosti škodnih dogodkov v zadnjih petih letih (neizplačani regresi) se štejejo v škodni rezultat 
zavarovanca (Javne agencije za železniški promet RS). 

- Cene pozavarovalnih storitev na svetovnih trgih se drastično zvišujejo vsako leto zaradi že poznanih terorističnih 
dejanj in naravnih katastrof. 

- Dodatne razlike od pogojev v letu 2004 v primerjavi z 2005 so tudi v kritju zavarovanja JŽI , saj so v letu 2005 
zajeti tudi stroški v primeru izrednih dogodkov za fizično varovanje in vamost na kraju izrednega dogodka. Prav 
tako je zvišana starostna meja javne železniške infrastruktur po letih, ker je večinoma javna železniška 
infrastruktura po zavarovalniških pravilih o določitvi zavarovalne vrednosti že amortizirana (zvišanje starosme 
meje seje zavarovalo samo za tiste objekte in naprave, ki so v funkciji). 

13032407 - Investicijske dejavnosti na železniški infrastrukturi  

Opis podprograma 

Zagotavljanje sredstev za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javne železniške infrastrukture. Programi se izvajajo 
skozi projekte iz predpristopnih pomoči EU (ISPA, PHARE) ter skupnih evropskih politik (Kohezijski sklad). 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o železniškem prometu (Zželp), 
- Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture, 
- Referenčni okvir za Kohezijski sklad za promet za obdobje 2004-2006, 
- Državni razvojni program RS 2001 t 2006, 
- Zakon o varnosti v železniškem prometu, 
- Podzakonski predpisi, sprejeti na osnovi Zželp. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Uresničevanje Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture. Program pri opredelitvi 
posodobitve in razvoja železniške infrastrukture loči tri funkcionalno povezane sklope, katerih izvedba mora biti 
usklajena s standardi, opredeljenimi v veljavnih evropskih dokumentih in predpisih UIC (Mednarodne železniške 
zveze): 
- obnova obstoječih prog, 
- dograditev obstoječih prog, 
- gradnja prog za visoke hitrosti. , 

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

Izvajanje projektov iz programa ISPA in PHARE ter Kohezijskega sklada. 

7196 - PHARE - Twinning - Investicije JŽI 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev EU (donacija) za financiranje projekta 2422-04-0002 PHARE Tvvinning - Investicije JŽI, ki 
se izvaja v okviru programa PHARE. Projekt se bo izvajal 12 mesecev. 

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

Sredstva donacij določena v Finančnem memorandumu in izvajalski Tvvinning pogodbi. 

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

Predvideni rezultati projekta so: 
- priprava osnutkov strateških dokumentov, postopkov in mehanizmov za učinkovito finančno upravljanje in 

nadzor javne železniške infrastrukture ter popolno implementacijo zakonodaje na področju železniškega 
prometa, vključno z implementacijo interoperabilnosti; 

- izboljšanje znanja in pridobitev novih izkušenj v Javni agenciji za železniški promet. 

C/3 

1111 - PHARE - lastna udeležba - Tvvinning 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 2 

Zagotavljanje sredstev proračuna (slovenske udeležbe) za financiranje projekta 2422-02-0035 PHARE Twinning - 
Organizacijska struktura žel. sistema, ki se izvaja v okviru programa PHARE. 

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

Sredstva slovenske soudeležbe določena v izvajalski Tvvinning pogodbi. 

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

Projekt je bil vsebinsko zaključen ob koncu leta 2004, medtem ko je konec financiranja predviden v prvi polovici 
leta 2005, saj se bo zadnja situacija poravnala po prejemu končnega finančnega poročila, skupaj s poročilom 
neodvisnega revizorja. 

1115 - PHARE - lastna udeležba - LSIF modernizacija SV, TK Ormož - MS 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev proračuna (slovenske udeležbe) za financiranje projekta iz programa PHARE 2422-04-0005 
Modernizacija Sv in TK. naprav Ormož-MS-Lot 2. 

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

Vrednosti izhajajoče iz finančnega memoranduma in izvajalskih pogodb. 

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

Dela so skoraj zaključena v celoti, izvajajo se dela v zvezi s testiranjem in instalacijo programske opreme, ter dela v 
zvezi z vključitvijo nove opreme v testno in poskusno obratovanje. Zaključek del se predvideva do 30.4.2005. 
Tehnični pregledi in dovoljenje za vgradnjo bodo izvedeni do 30.9.2005. Uporabno dovoljenje bo pridobljeno 
predvidoma do konca leta 2005. 
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1123 - PHARE - lastna udeležba - Twinning - investicije JŽI 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev proračuna (slovenske udeležbe) za financiranje projekta 2422-04-0002 PHARE Twinning - 
Investicije JŽI, ki se izvaja v okviru programa PHARE. Projekt se bo izvajal 12 mesecev. 

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

Sredstva slovenske soudeležbe določena v izvajalski.Twinning pogodbi. 

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

Predvideni rezultati projekta so: 
- priprava osnutkov strateških dokumentov, postopkov in mehanizmov za učinkovito Finančno upravljanje in 

nadzor javne železniške infrastrukture ter popolno implementacijo zakonodaje na področju železniškega 
prometa, vključno z implementacijo interoperabilnosti; 

- izboljšanje znanja in pridobitev novih izkušenj v Javni agenciji za železniški promet. 

8884 - PHARE CFCU - Twinning projekt 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev EU (donacija) za financiranje projekta 2422-02-0035 PHARE Twinning - Organizacijska 
struktura žel. sistema, ki še izvaja v okviru programa PHARE. 

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

Sredstva donacij določena v Finančnem memorandumu in izvajalski Tvvinning pogodbi. 

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

Projekt je bil vsebinsko zaključen ob koncu leta 2004, medtem ko je konec financiranja predviden v prvi polovici os • 
leta 2005, saj se bo zadnja situacija poravnala po prejemu končnega finančnega poročila, skupaj s poročilom . e 
neodvisnega revizorja. S 

rr CN 
7176 - ISPA - Pragersko - Ormož 2 ° CA 
Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje EU donacijskih sredstev za financiranje modernizacije svetlobno-vamostnih naprav v okviru projekta 
2411-04-0040 Modernizacija svetlobno varnostnih naprav in rekonstrukcija železniških postaj ter objektov 
spodnjega ustroja na progi Pragersko - Ormož, ki se izvaja v okviru programa ISPA. 

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

Finančni memorandum. 

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

Priprava razpisne dokumentacije na podlagi katere bo izvedeno javno naročilo ter sklenjena pogodba z izbranimi 
izvajalci. Začetek del je predviden konec leta 2005 oziroma v začetku leta 2006. 

7175 - ISPA CFCU - 2000 - Križni vrh (Ponikva) 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje EU sredstev za financiranje projekta 2422-04-0017 Obnova tirov na postaji Ponikva in remont proge, 
ki se izvaja v okviru programa ISPA. 

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

Finančni memorandum in izvajalske pogodbe. 

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

Postaja Ponikva: 

Izvedba manjkajočih zaključnih del na tiru 2 in 3 (izvedena so že gradbena dela, demontaža, vzporedna dela na 
vozni mreži in SVTK napravah). Na tiru 1 so gradbena dela v zaključni fazi, potrebno je izvesti še dela na vozni 
mreži in SVTK napravah. 
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Izvedba obnove proge (gradbena dela, vozna mreža, SVTK) odseka proge od postaje Poljčane do km 563+346. 
Pogoj za začetek del je odprava posledic izrednega dogodka na postaji Slovenska Bistrica. 

7174 - ISPA CFCU - 2001 - SV Divača - Koper 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev evropske udeležbe k projektu Modernizacija svetlobno varnostnih naprav na progi Divača- 
Koper, ki se izvaja znotraj programa ISPA. 

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

Finančni memorandum in investicijska dokumentacija. 

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

Razpis za izbiro izvajalca del je bil razveljavljen. V letu 2005 se predvideva ponovitev razpisa. 

7201 - ISPA CFCU - 2002 - Povečanje hitrosti LJ - MB 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje EU sredstev za financiranje projekta 2422-03-0020 Povečanje hitrosti na progi Ljubljana-Maribor, ki 
se izvaja v okviru programa ISPA. 

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

Finančni memorandum in izvajalske pogodbe. 

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

Projekt vsebuje obnovo naslednjih postaj oziroma odsekov: 
<N postaie: Kresnice, Sava, Trbovlje, Hoče, Tezno 

progovne odseke: Hoče - Maribor Tezno, Maribor Tezno - Maribor. 

Postaja Kresnice: gradbena dela so izvedena cca. 40 %, vozna mreža cca. 80 % in SVTK naprave 60 %. Dela na p 
postaji bodo zaključena v letu 2005. Si 

Postaja Sava: dela so večinoma zaključena, manjkajo zaključna dela, ki bodo končana v letu 2005. 

Postaja Trbovlje: izvedena so pripravljalna dela, v poteku je zbiranje materiala (po oceni cca. 30 %). Dokončanje del 
predvideno v letu 2006. 

Postaja Hoče: dela so v zaključni fazi, manjkajo zaključna dela, dokončanje do v letu 2005. 

Progovni odsek Hoče - Maribor Tezno: levi tir jc končan v celoti, desni tir končan cca. 80 %. dokončanje 2005 

Postaja Tezno: izvedena so^ripravljalna dela. Dokončanje del je predvideno v letu 2005. 

Progovni odsek Maribor Tezno - Maribor: izvedena so pripravljalna dela, dokončanje del je predvidena v letu 2006. 

1078 - ISPA - lastna udeležba - 2000 - Križni vrh (Ponikva) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev proračuna (slovenske udeležbe) za financiranje projekta 2422-04-0017 Obnova tirov na 
postaji Ponikva in remont proge, ki se izvaja v okviru programa ISPA. 

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

Finančni memorandum in izvajalske pogodbe. 

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

Postaja Ponikva: 

Izvedba manjkajočih zaključnih del na tiru 2 in 3 (izvedena so že gradbena dela, demontaža, vzporedna dela na 
vozni mreži in SVTK napravah). Na tiru 1 so gradbena dela v zaključni fazi, potrebno je izvesti še dela na vozni 
mreži in SVTK napravah. 

Izvedba obnove proge (gradbena dela, vozna mreža, SVTK) odseka proge od postaje Poljčane do km 563+346. 
Pogoj za začetek del je odprava posledic izrednega dogodka na postaji Slovenska Bistrica. 
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1110 - ISPA - lastna udeležba - 2002 - Povečanje hitrosti LJ - MB 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev proračuna (slovenske udeležbe) za financiranje projekta 2422-03-0020 Povečanje hitrosti na 
progi Ljubljana-Maribor, ki se izvaja v okviru programa ISPA. 

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

Finančni memorandum in izvajalske pogodbe. 

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

Projekt vsebuje obnovo naslednjih postaj oziroma odsekov: 

postaje: Kresnice, Sava, Trbovlje, Hoče, Tezno 

proeovne odseke: Hoče - Maribor Tezno, Maribor Tezno - Maribor. 

Postaja Kresnice: gradbena dela so izvedena cca. 40 %, vozna mreža cca. 80 % in SVTK naprave 60 %. Dela na 
postaji bodo zaključena v letu 2005. 

Postaja Sava: dela so večinoma zaključena, manjkajo zaključna dela, ki bodo končana v letu 2005. 

Postaja Trbovlje: izvedena so pripravljalna dela, v poteku je zbiranje materiala (po oceni cca. 30 %). Dokončanje del 
predvideno v letu 2006. 

Postaja Hoče: dela so v zaključni fazi, manjkajo zaključna dela, dokončanje do v letu 2005. 

Progovni odsek Hoče - Maribor Tezno: levi tir je končan v celoti, desni tir končan cca. 80 %. dokončanje 2005 

Postaja Tezno: izvedena so pripravljalna dela. Dokončanje del je predvideno v letu 2005. 

Progovni odsek Maribor Tezno - Maribor: izvedena so pripravljalna dela, dokončanje del je predvidena v letu 2006. 

5331 - Kohezija: Železniška povezava Divača - Koper g 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev kohezijskega sklada EU za sofinanciranje projekta Izgradnja II. tira proge Divača-Koper. a. 

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

Vlada je 14.4.2005 sprejela uredbo o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača - 
Koper. 

5338 - Kohezija: Železniška povezava Pragersko - Ormož 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje EU kohezijskih sredstev za financiranje gradbenih del v okviru projekta 2411-04-0040 Modernizacija 
svetlobno varnostnih naprav in rekonstrukcija železniških postaj ter objektov spodnjega ustroja na progi Pragersko - 
Ormož. 

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

Odločba Evropske komisije o dodelitvi sredstev za sofinanciranje iz kohezijskega sklada. 

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

Priprava razpisne dokumentacije na podlagi katere bo izvedeno javno naročilo ter sklenjena pogodba z izbranimi 
izvajalci. Začetek det je predviden konec leta 2005 oziroma v začetku leta 2006. 

13042405 - Preiskovalni organ v letalskem prometu  

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja sredstva za naloge, kijih opravlja Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov: 
- preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, 
- obveščanje pristojnih organov in letalskih dejavnikov o izsledkih preiskav in posredovanje varnostnih priporočil, 

katerih namen je preprečevanje letalskih nesreč in incidentov v bodoče, 
- izvajanje preventivne dejavnosti (predavanja, svetovanja, sodelovanje na letalskih prireditvah itd.), 

poročevalec, št. 31/IV 1100 18. maj 2005 



- kontinuirano usposabljanje in spremljanje razvoja tako letalstva nasploh, kot tudi tehnike in metod preiskovanja 
nesreč in incidentov, 

- vodenje statistike letalskih nesreč in incidentov, ki se objavlja na spletnih straneh, 
- sodelovanje v določenih mednarodnih zadevah (preiskovanje nesreč in incidentov) 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o-letalstvu, 
- Uredba o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov, 
- Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu in Priloga 13 k tej konvenciji in z njima povezanimi dokumenti 

ICAO, 
- Priročnik o preiskovanju letalskih nesreč in incidentov mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), 
- Direktive EU za področje letalskega prometa, kadar v svoji vsebini obravnavajo oz. urejajo tudi preiskovanje 

letalskih nesreč in incidentov 

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

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

6755 - Preiskovalni organ v letalskem prometu 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje sredstva za delo Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov: 
- preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, 
- obveščanje pristojnih organov in letalskih dejavnikov o izsledkih preiskav in posredovanje varnostnih 

priporočila, katerih namen je preprečevanje letalskih nesreč in incidentov v bodoče, 
- izvajanje preventivne dejavnosti (predavanja, svetovanja, sodelovanje na letalskih prireditvah itd.), 
- kontinuirano usposabljanje in spremljanje razvoj tako letalstva nasploh, kot tudi tehnike in metod preiskovanja 

nesreč in incidentov 
- vodenje statistike letalskih nesreč in incidentov, ki se objavlja na spletnih straneh, 

<N <N 

rs 

sodelovanje v določenih mednarodnih zadevah (preiskavah letalskih nesreč in incidentov) a. n 
Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Zagotavljanje pogojev za delovanje Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov se v letu 2005 načrtuje v 
okviru razpoložljivih sredstev na. postavki glede na dosedanje izkušnje (terensko delo, tehnična oprema, 
izobraževanje, spletna stran,...). 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
t ' 

- izobraževalne aktivnosti na policijskih upravah 
- delovni sestanki z Upravo za zaščito in reševanje 

seznanjanje vseh letalskih dejavnikov (letalska podjetja, letališka podjetja, aeroklubi itd.) z varnostno situacijo na 
področju letalstva in ustreznim svetovanjem 

- izvedba skupne vaje "Letslski. ne reca'z ostalimi dejavniki 
- vzpostavitev spletne siiani 
- izobraževanje preiskovalcev 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Tehnična opremljenost Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov: 
- oprema, ki jo predvideva Uredba o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov). Ta del obsega 

tudi ustrezen specifičen softvvare, ki je potreben za izdelavo poročil (obdelava slik ipd.), posebno opremo za 
izvajanje preiskav in opremo, ki zagotavlja ustrezen dostop do mesta nesreče in komunikacijo na terenu. 

13052404 - Hidrografija in kartografija      

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

- Pomorski zakonik (Uradni list RS, št. 26/01,21/02), 

18. maj 2005 1101 poročevalec, št. 31/IV 



- Predpisi in standardi Mednarodne hidrografske organizacije (IHO) 

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

Izvajanje hidrografskih meritev in izdelava ter vzdrževanje kartografskih podatkov, kar se zagotavlja preko: 
- zagotavljanja strokovne in tehnične podpore Uradu za pomorstvo, 
- vzdrževanja sistema hidrografskih podatkov in pomorskih kart, 
- izdelava hidrografskih in kartografskih originalov, 
- izdelava pomorskih kart. 

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

- zagotavljanje strokovne in tehnične podpore Direktoratu za pomorstvo 
- vzdrževanje sistema hidrografskih podatkov in pomorskih kart 
- navtični vodnik slovenskega motja in obale 
- pomorska karta Tržaškega zaliva 
- izdelava mednarodne (INT) pomorske karte Koprskega zaliva in kart marin 

5747 - Hidrografske meritve slovenskega morja 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje sredstev za projekte in aktivnosti hidrografskih meritev, vzdrževanja hidrografskih podatkov ter 
izdelave in vzdrževanja pomorskih kart. 

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

Osnove za kalkulacije so primerljive Studije strokovnih institucij s področja hidrografije in kartografije. 

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

- zagotavljanje strokovne in tehnične podpore Direktoratu za pomorstvo 
vzdrževanje sistema hidrografskih podatkov in pomorskih kart ™ 
navtični vodnik slovenskega moija in obale g 

- pomorska karta Tržaškega zaliva 
- izdelava mednarodne (INT) pomorske karte Koprskega zaliva in kart marin 

5. C/2 

J -i *•% TT nn 1 
2412 - Uprava RS za pomorstvo 

A - Bilanca odhodkov 

13052401 - Administracija  

Opis podprograma 

Podprogram zajema stroške dela, materialne stroške ter stroške investicij in investicijskega vzdrževanja organa, ki 
so spremljajoči faktor poslovanja organa. Vse aktivnosti so usmerjene k zagotavljanju materialnih pogojev za 
učinkovito in strokovno delovanje organa na vseh področjih v okviru njegovih pristojnosti, vključujoč sodelovanje z 
mednarodnimi institucijami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02,56/03, 61/04 in 123/04 
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) 
- Zakon o splošnem upravnem postopku 

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

Zagotavljanje materialnih pogojev za učinkovito in strokovno delovanje organa na vseh področjih v okviru njegovih 
pristojnosti, vključujoč sodelovanje z mednarodnimi institucijami. 

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

Pomembnejši letni cilji so: 
- zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za nemoteno ter učinkovito izvajanje vseh nalog s področja 

pomorstva 
- realizacija načrta nabav in gradenj ter načrta informatizacije 
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- sodelovanje z mednarodnimi organizacijami s področja pomorskega prometa 
- priprava zakonskih in podzakonskih aktov 
- izvajanje načrta izobraževanja 

3039 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za izplačilo osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, povračil in 
nadomestil iz delovnega razmerja, za delovno uspešnost in nadurno delo ter za druge izdatke zaposlenim. 

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

Sredstva za plače so planirana v skladu z navodili za pripravo finančnih načrtov za leto 2005 (Proračunski 
priročnik). Sredstva na postavki plače so planirana v okvirih možnosti organa ob upoštevanju potreb po zagotovitvi 
sredstev na ostalih proračunskih postavkah. 

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

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

3363 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje organa, in sicer: za 
pisarniški in splošni material ter storitve, za stroške energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, za prevozne 
stroške in storitve, za izdatke za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovnih prostorov in 
opreme, za najemnine in druge materialne odhodke. Na področju izobraževanja so bila sredstva namenjena za 
pridobitev nadaljnje stopnje izobrazbe zaposlenih (pogodbe o izobraževanju ob delu), za tečaje tujih jezikov, za S 
usposabljanja zaposlenih na področju pomorske stroke, za pridobivanje znanj s področja javnih naročil, financ, 
prava in javne uprave (tečaji in izpiti, kijih predpisuje veljavna zakonodaja). TT f\| 

Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 3 

Izračuni predlogov za pravice proračunske porabe temeljijo na navodilih za pripravo finančnih načrtov za leto 2005 
(Proračunski priročnik), podatkih o porabi sredstev v tovrstne namene v letu 2004 in ugotovljenih potrebah, z 
upoštevanjem posameznih načrtov (načrt izobraževanja, načrt službenih potovanj,...). 

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

Cilj je nemoteno in redno delovanje organa na vseh področjih v okviru njegovih pristojnosti. 

Kazalci, ki nam bodo podlaga za oceno doseganja zastavljenih ciljev so: 
- Izvajanje Načrta izobraževanja za leto 2005 po sledečih sklopih: strokovni izpiti, pisarniško poslovanje, tuji 

jeziki (individualni in skupinski tečaji), javna naročila, varstvo pri delu, tečaji s področja računalništva, 
izobraževanje ob delu, ostala izobraževanja. 

- Izvajanje načrta službenih potovanj. 
- Sodelovanje in delo v mednarodnih organizacijah s področja pomorskega prometa. 

a. t/2 

2900 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup nadomestnega službenega avtomobila, pisarniškega pohištva, 
pisarniške in druge opreme, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, nadgradnjo in nakup računalniške opreme. 

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

Sredstva so planirana na podlagi ugotovljenih potreb in pridobljenih predračunov. Poleg tega so upoštevani tudi 
sledeči dokumenti: Načrt nabav in gradenj Vlade RS, Načrt informatizacije, Sklep Vlade RS za razvoj in obvezno 
uporabo SPIS 6, Strategija razvoja javne uprave. 

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

Obnova in vzdrževanje voznega parka: 
- nabava avtomobila 
- Informatizacija organa 

18. maj 2005 1103 poročevalec, št. 31/IV 



- posodobitev strojne in programske računalniške opreme 
- Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter dobava pisarniškega pohištva in opreme. 

V končni fazi je cilj in merilo nemoteno in redno delovanje organa na vseh področjih v okviru njegovih pristojnosti. 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja sredstva za investicije manjših vrednosti, ki se jih ne obravnava kot investicijske projekte, 
temveč kot trajne naloge ki so potrebne za ohranjanje obstoječih kapacitet. Naloge so usklajene z Načrtom nabav in 
gradenj. Trajne naloge v okviru te proračunske postavke zajemajo: 
- obnovo in vzdrževanje voznega parka 
- adaptacijo prostorskih in pisarniških kapacitet ministrstva 
- informatizacijo organa 

8620 - Osnovna sredstva - sredstva od prodaje državnega premoženja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se zbirajo iz naslova prodaje stvarnega premoženja in so namenjena za nakup ali popravilo 
osnovnih sredstev. 

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

V letu 2005 ne planiramo črpanja sredstev iz te proračunske postavke. 

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

V letu 2005 ne planiramo črpanja sredstev iz te proračunske postavke. 

13052402 - Nadzor in varnost pomorskega prometa 

Opis podprograma S 
c 

Podprogram zajema urejanje in nadzor na področju vodnega prometa in infrastrukture, aktivno sodelovanje v S 
mednarodnih organizacijah, pripravo strokovnih podlag za izdelavo zakonskih in podzakonskih aktov. Gre za 
opravljanje zadev, ki se nanašajo na varnost plovbe na morju, rekah in jezerih, na razvoj pomorskega šolstva, 
vpisovanje ladij in čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo, izvajanje strokovnih izpitov za pridobitev 
naziva člana posadke v trgovski mornarici, izpitov za upravljanje z VHF GMDSS postajo in izpitov za voditelja 
čolna ter preizkusov znanja o usposobljenosti za upravljanje s čolnom in druge pomembne naloge. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pomorski zakonik (Uradni list RS, štev. 26/01, 21/02 in 2/04) 
Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, štev. 45/02 in 89/02 
Pravilnik o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna (Uradni list RS, štev. 42/00 in 
87/00) 
Pravilnik o pomorskih knjižicah (Uradni list RS, štev. 5/02 in 96/03) 
Pravilnik o posebnih pooblastilih članov posadke morskih ladij in izpitnem programu za pridobitev posebnih 
pooblastil (Uradni list RS, štev. 33/98) 
Pravilnik o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske 
mornarice (Uradni list RS, štev. 33/98 in 65/99) 
Pravilnik o inšpekcijskem nadzorstvu varnosti plovbe (Uradni list RS, štev. 64/04) 
Pravilnik o nadzoru pomorskega prometa (Uradni list RS, štev. 22/05) 
Pravilnik o pogojih za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih 
teritorialnega moija in notranjih morskih voda (Uradni list rs, štev. 72/01 in 107/03) 
Odredba o plačilu stroškov pregleda, ki jih mora plačati ladja, ki ji je pomorski inšpektor prepovedal izplutje 
(Uradni list RS, štev. 106/01) 
Zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke trgovske mornarice (Uradni list RS, št. 45/73 in 42/86) 
Zakon o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00) 
Pomorske konvencije - SOLAS, STCW, MARPOL, Konvencija o iskanju in reševanju (SAR) in druge 
Odredba o pristojbini za uporabo objektov za vamost plovbe na pomorskih plovnih poteh (Uradni list RS, št. 
73/98,26/00, 1/01) 
Uredba o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost 
plovbe (Uradni list RS, štev. 52/02) 
Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije v povezavi s sklepom Vlade RS št.340-04/93-2/15-8 z dne 
16.6.1995. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- preprečevanje onesnaževanja morja in varstvo morskih voda 
- upoštevajoč določilo Resolucije o pomorski usmeritvi Republike Slovenije, da bo Republika Slovenija 

spodbujala razvoj pomorskega in prometnega šolstva ter podpirala razvoj znanstveno - raziskovalnega dela v 
zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi, je eden izmed dolgoročnih ciljev zagotavljanje ustrezne opreme za 
šolanje bodočih pomorščakov 

- mednarodno sodelovanje z raznimi organizacijami in ustanovami na področju pomorstva 
- zagotavljanje brezhibnega delovanja vseh objektov in naprav v teritorialnem morju in notranjih morskih voda 
- preverjanje usposobljenosti udeležencev v pomorskem prometu. 

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

Pomembnejši letni cilji so: 
- zagotavljanje nemotenega in učinkovitega izvajanja vseh nalog s področja pomorstva 
- opravljanje kontinuiranega nadzora nad prometom in prireditvami na morju 
- zagotavljanje brezhibnega delovanja vseh objektov in naprav v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah 
- izvajanje izpitov za upravljanje z VHF GMDSS postajo, izpitov in preizkusov znanja za upravljanje s čolnom ter 

strokovnih izpitov za pridobitev nazivov članov posadke v trgovski mornarici 
- sofinanciranje nadgradnje simulatorja za potrebe Srednje pomorske šole in Fakultete za pomorstvo in promet, s 

čimer bo izboljšana kvaliteta usposabljanja kadrov za področje pomorstva. 

5556 - Materialni stroški za pomorski promet 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

Izračuni predlogov za pravice proračunske porabe temeljijo na podatkih o porabi sredstev v tovrstne namene v letu 
2004 ter na podlagi ugotovljenih potreb. 

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

Uspešna izpeljava aktivnosti, izvedenih s ciljem nadzora nad vsemi elementi, ki lahko vplivajo na varnost 
človeškega življenja na morju in plovnih objektov, ladijskih tovorov in drugih dobrin, objektov za varnost plovbe in 
plovniji poti ter na varstvo okolja in morskih voda. 

Kazalci, ki kažejo doseganje zastavljenih ciljev in uspešno reševanje upravnih postopkov so: število ladij, ki bodo 
vplula v koprsko pristanišče (iz česar izhaja število pregledov in nadzorov), število vpisanih čolnov, število izdanih 
pooblastil za strokovne nazive pomorščakov, število izdanih odločb, dovoljenj, raznih soglasij s področja 
pomorskega prometa, število izdanih potrdil o usposobljenosti za voditelja čolna in o opravljenem preizkusu znanja, 
število izdanih pooblastil. 

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

Izračuni predlogov za pravice proračunske porabe temeljijo ugotovljenih potrebah. 

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

Financiranje nabave opreme za usposabljanje bodočih pomorščakov. Kazalec je realizacija nabave planirane opreme 
za usposabljanje pomorščakov. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

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

3830 - Oprema za varnost pomorskega prometa 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za zagotavljanje sodobne in z raznimi predpisi zahtevane opreme za varnost v pomorskem prometu (vključno s 
svetilniki). 

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

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

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

Realizacija dobave razne opreme za varnost v pomorskem prometu. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke so vključena v projekt Tehnična infrastruktura URSP, v okviru katerega bo v 
letu 2005 nabavljena razna oprema za vamost v pomorskem prometu. 

7664 - Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

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

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

Letni cilj je brezhibnost delovanja objektov in naprav v pomorskem prometu in nemoten ter varen pomorski promet. 
Kazalci: število okvar na objektih za varnost plovbe. 

8399 - Nakup opreme - sredstva odškodnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se zbirajo iz naslova odškodnin, prejetih od zavarovalnic in so namenjena nakupu ali 
popravilu osnovnih sredstev. 

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

V letu 2005 ne planiramo porabe sredstev iz te proračunske postavke. 

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

V letu 2005 ne planiramo porabe sredstev iz te proračunske postavke. 
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*41'* TT_ ' nc> , , I , ~~ " ' ~~ ~ • ■ ■ , ! 2413 - Uprava RS za civilno letalstvo  ■ -   

A - Bilanca odhodkov 

13042401 - Administracija 

Opis podprograma 

Zagotavljanje in izvajanje nalog iz področja Uprave RS za civilno letalstvo, kamor spadajo sektor za varnost in 
letalske standarde, sektor za letališča, vzletišča in ovire, sektor za upravljanje in nadzor navigacijskih služb zračnega 
prometa in sektor za varovanje, olajšave, iskanje in reševanje ter prevoz nevarnega blaga. V okviru tega 
podprograma so načrtovana sredstva za nemoteno delovanje področja organa. Poleg tega so v okviru tega 
podprograma zajeti stroški dela in investicij Uprave RS za civilno letalstvo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

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

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

«N 
C 

3097 - Plače 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 3 

V tej postavki so zajeti stroški dela za zaposlene na Upravi RS za civilno letalstvo. 

3421 - Materialni stroški 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

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

Pretekla realizacija nalog s področja letalskih operacij in licenciranja prevoznikov, letališč in vzletišč, licenciranja 
osebja in letalske medicine, plovnosti in registra zrakoplovov ter ocena aktivnosti za leto 2005. 

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

Izvajanje upravnih nalog, sodelovanje v mednarodnih organizacijah, izobraževanje osebja 

) 
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6617 - Investicije in investicijsko vzdrževanje v zračnem prometu 

Obrazloiilev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi opravljanja nalog, ki izhajajo iz zakona o letalstvu ter na podlagi zahtev mednarodnih organizacij je potrebno 
nabaviti dodatno računalniško in telekomunikacijsko opremo. Poleg tega je potrebno obnoviti in nabaviti ustrezno 
pisarniško opremo. Vzporedno s tem pa je potrebno opraviti vsaj najnujnejša investicijska vzdrževalna dela v 
obstoječih prostorih. 

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

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

13042402 - Vodenje zračnega prometa 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o letalstvu; Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa; regulative letalskih mednarodnih 
organizacij(ICAO, Eurocontrol, EASA,...); regulativa enotno evropsko nebo (SES); Zakon o državni upravi; Uredba 
o varnosti na javnem letališču, mednarodne pogodbe in projekti (CEATS, CRCO, EAD,...); LCIP 2003-2007; 

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

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

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

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

2112 - Navigacijske službe zračnega prometa 

ObrazJoiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta postavka zajema vse stroške vodenja, upravljanja in nadzorovanja zračnega prometa. Poleg madnarodnih 
priporočil in zahtev, je potrebno na področju sistema za vodenje zračnega prometa slediti tudi evropskemu programu 
harmonizacije in približevanja sistemov za vodenje zračnega prometa (local Convergence and implementation Plan 
document LC1PD, Nivo 1 in 2, izdaja 2003-2007, podpisan v letu 2003). Ta program je eden ključnih programov za 
projekt t.i. enotnega evropskega zračnega prostora. Ta projekt, kakor tudi program CIP, pa močno podpira evropska 
unija. 

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

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

Zagotavljanje mednarodnih letalskih standardov, zagotavljanje varrosti in rednosti zračnega prometa, modernizacija 
opreme za vodenje zračnega prometa v skladi z mednarodnimi priporočili, vpeljava novih standardov, vključevanje 
v projekt CEATS, sodelovanje v mednarodnih letalskih organizacijah (Eurocontrol, 1CAO, CANSO, ECAC, SES), 
šolanje strokovnega osebja v skladu z mednarodnimi standardi, nujna osvežitvena šolanja v skladu z mednarodnimi 
priporočili in standardi. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

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

13042404 - Letališča in letališka infrastruktura  

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

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

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

Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor. 

1349 -'Objekti in oprema letališke infrastrukture 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Načrtovana sredstva so namenjena za zagotavljanje varnosti in rednosti prometa, zagotavljanje predpisanih ^ 
mednarodnih standardov in priporočil ter zagotavljanje varovanja letališke infrastrukture. ™ 

c- 
Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 60 

Redno investicijsko vzdrževanje letališke infrastrukture, zagotavljanje varnosti in rednosti prometa. Nadaljevalo se 
bo s projektom posodobitve letališke infrastrukture na letališču Maribor. 

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

Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor. 

2828 - Letališka infrastruktura - EU - Strukturni skladi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program posodobitve letališke infrastrukture na letališču Maribor bo bistveno pripomogel k pospešitvi ekonomskega 
razvoja predvsem z zvišanjem konkurenčnosti, izboljšanjem storitvene dejavnosti, večjo fleksibilnostjo in 
učinkovitejšo organizacijo služb na letališču, kakor tudi k razvoju podjetništva in spodbujanju naložb drugih 
investitorjev na širšem območju letališča Maribor. 

Zaokroženo območje Pohoija, Maribora z okolico in Podravja je opredeljeno kot turistično območje, kar se ujema 
tudi s splošnimi strateškimi cilji Ukrepa 1.2 in 1.4, ter specifičnimi cilji omenjenih ukrepov (Spodbujanje naložb v 
obnovo, modernizacijo obstoječe in gradnjo nove turistične infrastrukture med katero sodi tudi letališka 
infrastruktura na letališču Maribor ter povečanje naložb v javno infrastrukturo, promet in ostalo, ki bo podpiralo 
razvoj turističnih destinacij in kakovost turističnih proizvodov). 

Celotni projekt "Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor" upošteva naslednje: 
- Enotni programski dokument 2004-2006 (Vlada Republike Slovenije, december 2003), 
- Enotni programski dokument 2004-2006 - Programsko dopolnilo (Vlada Republike Slovenije, december 2003). 
- Strategijo slovenskega turizma 2002-2006, (Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo) in 
- Strokovne podlage za nadaljnji razvoj letališča Maribor - podaljšanje VPS (Ministrstvo za promet, april 2004). 

Ravno tako upošteva tudi: 
- predlog "Regionalnega razvojnega programa za Podravje 2002-2006" in 
- "S trategijo prostorskega razvoja S lovenije" in 
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- osnutek Strategije razvoja Slovenije. 

Glede na navedeno ima program posodobitve letališke infrastrukture na letališču Maribor pomembno vlogo. 

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

Posodobitev bo prispevala predvsem k: 
- povečani stopnji varnosti, 
- povečani stopnji varovanja civilnega zračnega prometa pred dejanji nezakonitega vmešavanja, 
- povečani zmogljivosti letališča Maribor, 
- celostni podobi in dostopnosti Podravske kakor tudi Koroške, Savinjske in Pomurske regije, 
- konkurenčnosti podjetij in gospodarski zmogljivosti Podravske kakor tudi Koroške, Savinjske in Pomurske regije 

in 
- spodbujanju nadaljnjega razvoja v okviru podjetniških con, ekonomsko - poslovnih con oziroma logističnega 

centra na območju Podravske regije. 

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

Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor je nujno potrebna za izpolnjevanje vseh pogojev, določenih 
glede na referenčno kodo, kategorijo in namen letališča ter glede na obseg zračnega prometa, vezanih na izdajo 
obratovalnega dovoljenja in vpis v vpisnik civilnih letališč v Republiki Sloveniji. 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in sicer v višini 75 % pogodbene vrednosti, medtem ko 
je 25 % pogodbenih vrednosti slovenska soudeležba pri izvedbi projekta. 

CO 

2829 - Letališka infrastruktura - EU - Strukturni skladi - slovenska udeležba 

Obrazlotltev dejavnosti v okviru proračunske postavke t 

Program posodobitve letališke infrastrukture na letališču Maribor bo bistveno pripomogel k pospešitvi ekonomskega 
razvoja predvsem z zvišanjem konkurenčnosti, izboljšanjem storitvene dejavnosti, večjo fleksibilnostjo in g 
učinkovitejšo organizacijo služb na letališču, kakor tudi k razvoju podjetništva in spodbujanju n;' ožb drugih " 
investitorjev na širšem območju letališča Maribor. 

Zaokroženo območje Pohotja, Maribora z okolico in Podravja je opredeljeno kot turistično območje, kar se ujema 2 
tudi s splošnimi strateškimi cilji Ukrepa 1.2 in 1.4, ter specifičnimi cilji omenjenih ukrepov (Spodbujanje naložb v 
obnovo, modernizacijo obstoječe in gradnjo nove turistične infrastrukture med katero sodi tudi letališka 
infrastruktura na letališču Maribor ter povečanje naložb v javno infrastrukturo, promet in ostalo, ki bo podpiralo 
razvoj turističnih destinacij in kakovost turističnih proizvodov). 

Celotni projekt "Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor" upošteva naslednje: 
- Enotni programski dokument 2004-2006 (Vlada Republike Slovenije, december 2003), 
- Enotni programski dokument 2004-2006 - Programsko dopolnilo (Vlada Republike Slovenije, december 2003), 
- Strategijo slovenskega turizma 2002-2006, (Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo) in 
- Strokovne podlage za nadaljnji razvoj letališča Maribor - podaljšanje VPS (Ministrstvo za promet, april 2004). 

Ravno tako upošteva tudi: 
- predlog "Regionalnega razvojnega programa za Podravje 2002-2006" in 
- "Strategijo prostorskega razvoja Slovenije" in 
- osnutek Strategije razvoja Slovenije. 

Glede na navedeno ima program posodobitve letališke infrastrukture na letališču Maribor pomembno vlogo. 

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

Posodobitev bo prispevala predvsem k: 
- povečani stopnji varnosti, 
- povečani stopnji varovanja civilnega zračnega prometa pred dejanji nezakonitega vmešavanja, 
- povečani zmogljivosti letališča Maribor, 
- celostni podobi in dostopnosti Podravske kakor tudi Koroške, Savinjske in Pomurske regije, 
- konkurenčnosti podjetij in gospodarski zmogljivosti Podravske kakor tudi Koroške, Savinjske in Pomurske regije 

in 
- spodbujanju nadaljnjega razvoja v okviru podjetniških con, ekonomsko - poslovnih con oziroma logističnega 

centra na območju Podravske regije. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor je nujno potrebna za izpolnjevanje vseh pogojev, določenih 
glede na referenčno kodo, kategorijo in namen letališča ter glede na obseg zračnega prometa, vezanih na izdajo 
obratovalnega dovoljenja in vpis v vpisnik civilnih letališč v Republiki Sloveniji. 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in sicer v višini 75 % pogodbene vrednosti, medtem ko 
je 25 % pogodbenih STednosti slovenska soudeležba pri izvedbi projekta. 

24iS ^Direkcija RS ža ceste 3j 

A - Bilanca odhodkov 

13012403 - Urejanje in nadzor na področju prometa 

Opis podprograma 

Podprogram zajema postavko: 

4262 - Gospodarska javna služba v linijskem prometu. 

Izvajanje gospodarske javne službe v linijskem prometu pomeni izvajanje javno linijskih prevozov potnikov v 
cestnem prometu v skladu z vozno-rednim režimom, ki ga predpiše oziroma določi koncedent, to je Direkcija RS za 
ceste 

Zakonske in druge pravne podlage 

Cilji, naloge in obveznosti so opredeljeni z: p} 
- Uredba o koncesijah za opravljanje gospodarske javne službe izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v 

notranjem cestnem prometu (Uradni list RS, št.: 88/2004) 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1-UPB2; Uradni list RS, št.: 98/2004) 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu - ZPCP-1B (Uradni list RS, št.: 3 

. 63/04) 

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

Uskladitev javnega cestnega potniškega prometa z javnim železniškim potniškim prometom (predvsem gre za 
uskladitev voznih redov). 

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

Podprogram je namenjen plačilu koncesijskih dajatev avtobusnim prevoznikom. Cilji programa podprograma so: 
- Ureditev in določitev tarifnega sistema, 
- Izvajanje nadzora nad izvajanjem GJS, 
- Ugotavljanje potreb po dodatnih linijah, postavitev kriterijev, 
- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri skupnih razpisih. 

4262 - Gospodarska javna služba v linijskem prometu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi določil Zakona o prevozih v cestnem prometu in Uredbe o koncesijah za opravljanje gospodarskih javnih 
služb izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu (Uradni list RS, št. 88/04) 
Direkcija RS za ceste izvaja postopke podeljevanja koncesij avtobusnim prevoznikom. Od 1.9.2004 naprej se 
sredstva na postavki namenjajo gospodarski javni službi (v obliki koncesije) izvajanja javnega linijskega prevoza 
potnikov. Izplačila po tem datumu se izvajajo po koncesijskih pogodbah in nimajo več značaja državne pomoči 

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

Za zagotovitev vsaj minimalnega obsega prevozov v vseh regijah je država s 1.9.2004 podelila koncesije v višini 
50,00 SIT na prevoženi kilometer. Določena je maksimalna možna kompenzacija v znesku 53,14 SIT. 
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ObrazJoiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na podlagi kompenzacije oziroma kritja razlike med stroški in prihodki avtobusnih prevoznikov se v vseh regijah 
zagotavlja minimalna dostopnost do javnega potniškega prometa (prevozi na delo oz. šolo tistim skupinam 
prebivalstva, ki nimajo druge možnosti za prevoz). 

13022401 - Administracija 

Opis podprograma 

Z dnem 7.6.97 je pričel veljati Zakon o javnih cestah (ZJC Uradni list RS, št. 29/97). Z uveljavitvijo ZJC je država 
postala upravljavec državnih cest, lastništvo nad državnimi cestami pa je biLo na državo preneseno že z zakonom o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93). Direkcija RS za ceste (nadalje Direkcija) predstavlja 
posredno lastnika in investitorja omrežja državnih cest v RS. 

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

V okviru podprograma so zajete proračunske postavke: 

230 - Počitniška dejavnost 

231 - Publikacije 

1130 - Informiranje 

1131 - Izobraževanje 

2908 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

3091 -Plače c 

i 3415 - Materialni stroški w 

7968 - Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja. 3 
CL 

Zakonske in druge pravne podlage 1/3 

Cilji, naloge in obveznosti delovanja Direkcije RS za ceste in uresničevanja njenih nalog so opredeljeni z: 
Zakonom o javnih cestah in podzakonskimi predpisi še veljavnimi ali sprejetimi na osnovi ZJC, 
Zakonom o prevozih v cestnem prometu 
Zakonom o varnosti v cestnem prometu in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, 
Zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi predpisi sprejetih na njegovi osnovi, 
Zakonom o graditvi objektov, 
Zakonom o urejanju prostora. 
Zakon o hrupu in druga okoljska regulativa, 
Zakonom o železnicah, 
Zakonom o zemljiški knjigi, in drugimi. 

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

Zagotavljanje pogojev za delo organa. 

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

Letni cilj na nivoju podprograma je zagotavljanje pogojev za tekoče delo organa. 

3091 - Plače 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2005 je v DRSC, v skladu z usmeritvami Vlade RS, predvideno zmanjšanje števila zaposlenih za 1, torej je 
na postavki plače potrebno zagotoviti sredstva za 102 zaposlena. Sredstva na postavki plače so planirana v okvirih 
možnosti DRSC ob upoštevanju potreb po zagotovitvi sredstev na ostalih proračunskih postavkah. 

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

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

3415 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje DRSC, za izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih z namenom učinkovitega dela na področju državnih cest, sodelovanje z ostalimi 
organizacijami z delovnega področja državnih cest ter vodenje sistema kakovosti. 

2908 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideno je minimalno financiranje v osnovna sredstva. 

1130 - Informiranje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt pokriva stroške, ki nastajajo iz naslova imormiranja javnosti z informacijskimi in reprezentacijskimi gradivi, 
publiciranjem poljudnih, strokovnih in vzgojno-izobraževalnih del ter s predstavitvijo dela strokovne službe, stanja 
cest in cestnih programov. 

1131 - Izobraževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S tem projektom se financira organizacija strokovnih srečanj in specializiranega izobraževanja za delavce Direkcije v 
RS za ceste ter omogoča sodelovanje na tujih strokovnih srečanjih. Omogoča se izpopolnjevanje in usposabljanje e 
zaposlenih na področju gradbeništva, informatike, organizacije in delovanja uprave, zagotavljanja kakovosti javnih £ 
naročil, davčne zakonodaje, prava - civilno, delovno in gradbeno področje ter udeležba na jezikovnih tečajih - jr 
angleščina, francoščina in nemščina. Zaposlenim se omogoči študij ob delu na fakultetah in visokih strokovnih šolah • ^ 
glede na delovno področje zaposlenih. §j 

7968 - Osnovna sredstva - sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z načrtom prodaje državnega premoženja je Direkcija na podlagi javnega razpisa odprodala 13 starih 
avtomobilov (Odlok o dopolnitvi odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 
2004 in 2005). 

231 - Publikacije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

13022403 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest    

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Predpisi, ki se nanašajo na ceste: 
- Zakon o javnih cestah 
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- Uredba o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in uporabo površin za opravljanje spremljajočih 
dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti 

- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 
- Uredba o kategorizaciji državnih cest 
- Uredba o načinu opravljanja rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja državnih cest 
- Pravilnik o prometni signalizacij in prometni opremi na javnih cestah 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč 
- Odredba o obvezni uporabi tehnične specifikacije za javne ceste, ki določa naprave in ukrepe za umiijanje 

- prometa na cestah 
- Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za javne ceste 
- Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na 

glavnih in regionalnih cestah i 
- Predpisi, ki se nanašajo na prevoze v cestnem prometu: 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu 
- Uredba o višini, časovnih obdobjih-ter načinu dodelitve začasne subvencije avtobusnim prevoznikom, ki 

opravljajo javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu 
- Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu 
- Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motoma in priklopna vozila ter mesta za 

njihovo vzdrževanje 
- Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu 
- Pravilnik o obliki in vsebini obrazca ter načinu vodenja potniške spremnice za avtobusne prevoznike s sedežem v 

RS 
- Pravilnik o avtobusnih voznih redih 
- Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic 
- Pravilnik o oznakah in opremi vozil s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu 
- Pravilnik o notranji kontroli 
- Pravilnik o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za 

pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu S 
- Pravilnik o obrazcu in načinu vodenja kontrolne listine za domačega avtobusnega prevoznika 
- Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja 

storitev avtobusnih postaj 
- Odredba o priglasitvi posebnih linijskih prevozov 
- Navodilo o postopku in načinu dokazovanja poravnave davčnih obveznosti pri pridobivanju dovolilnic za prevoz 

stvari v mednarodnem cestnem prometu 
- Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v RS 
- Uredba o povračilu za izredne cestne prevoze 
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov pojavnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne 

prevoze v RS 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu 
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu 
- Odlok o denarnih zneskih, do katerih je omejena odgovornost prevoznika v cestnem prometu 
- Pravilnik o postopku, po katerem inšpektorji Prometnega inšpektorata RS ustavljajo vozila v cestnem prometu 
- Predpisi, ki se nanašajo na vozila: 
- Uredba o cestni taksi za motorna in priklopna vozila registrirana izven RS, s katerimi se opravlja prevoz potnikov 

in blaga pojavnih cestah v RS 
- Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motoma vozila in 

priklopna vozila in Uredba o spremembah uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo 
uporabniki cest za cestna motoma vozila in priklopna vozila 

- Pravilnik o potrdilu o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest oziroma o oprostitvi plačila letnega 
povračila ali ugotovitvi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača 

- Odredba o homologacij i vozil 
- Navodilo o postopku homologacije lastnosti vozil teV njihovih delov in opreme 
- Navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote 
- Seznam tehničnih specifikacij za motoma in priklopna vozila 

, - Pravilnik o ES-homologaciji motornih vozil 
- Seznam predpisov, ki urejajo področje cestnih vozil v RS 
- Mednarodni pravilniki o homologacij i posameznih delov, sistemov in opreme vozil 

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

Dolgoročni cilji podprograma so: 

s 

poročevalec, št. 31 /IV 1114 18. maj 2005 



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

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

Letni cilji so: 
- prednostno ohranjanje obstoječega cestnega omrežja, 
- povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti, zmanjševanje negativnih vplivov na 

okolje, 
- izboljševanje voznih pogojev, 
- racionalno določanje ukrepov, v vseh planskih fazah, od načrtovanja do izvedbe, 
- zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih učinkov na promet. 

4036 - Redno vzdrževanje javnih cest 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj postavke se izvajajo projekti in aktivnosti rednega vzdrževanja cestnega omrežja, ki izhajajo iz Zakona o 
javnih cestah in Pravilnika o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest. Z dejavnostmi se omogoča osnovna 
uporabnost cest v vseh razmerah. Aktivnosti in projekti ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno 
pripomorejo k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje. 

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

Prav tako se poredkoma vzdržujejo makadamske ceste, na katerih bi moralo biti redno vzdrževano vozišče in 
odvodnjavanje, saj nalivi posebno na vzponih odnašajo gramoz ali drobljenec, pod prometom pa se na njih ^ 
ustvaijajo prečna rebra, ki zmanjšujejo standard prevoznosti. ™ 
Pereč problem pri zagotavljanju prometne varnosti predstavljajo vse pogostejše porušitve in poškodbe opornih in <s> 
podpornih konstrukcij ter propustov. S pravočasnimi vzdrževalnimi ukrepi bi bilo dosti manj ogrožanj prometa na 
cestah. 

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

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

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

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

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

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

Pri pripravi dolgoročnega predloga vzdrževanja in varstva državnih cest so bila - ob rezultatih analize - upoštevana 
predvsem naslednja izhodišča: 
- s sprotnimi ukrepi preprečiti pospešeno propadanje obstoječega omrežja cest in objektov na njih; 
- z ustreznimi ukrepi izboljšati življenjske razmere za prebivalstvo in gospodarstvo ob najbolj obremenjenih 

cestah; 
- z ukrepi na cesti doseči urejen videz cest tako, da bodo ceste in njihovo okolje prijazne za uporabnike 

Obrazlotitevprojektov v okviru proračunske postavke 

Sanacija nevarnih mest 

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

Sanacija po zimi poškodovanih vozišč 

Sanirana bodo po odjugi poškodovana vozišča. 

Redno vzdrževanje objektov 

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

Krpanje 

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

Obnova makadamskih vozišč K 
C 

Projekt je namenjen vzdrževanju prevoznosti na makadamskih voziščih, ki jih je na državnih cestah še 400 km. V S 
okviru postavke se sanira tudi odvodnjavanje teh vozišč zaradi zaščite pred erozijo in se vzdržuje zgornji ustroj. jaj 

Cestno-železniška križanja 2 
on 

Na državnih cestah v Sloveniji je 99 njvojskih križanj z železnico, ki jih je potrebno redno vzdrževati. V letu 2005 
bo obveznosti vzdrževanja prevzela Agencija za železnice. 

Obnova odvodnjavanja 

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

Zalivanje reg in razpok 

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

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

Manjša popravila zidov 

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

Talne obeležbe na državnih cestah 

Iz projekja se financira: 
- obnova vzdolžnih in prečnih označb na voziščih državnih cest v skladu z normativi in v okviru zagotovljenih 

sredstev, 
- izvedba označb po nalogih, ki jih v skladu s 67. členom Zakona o cestah izdaja Direkcija RS za ceste. 
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V skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa, Pravilnikom o prometnih znakih in standardi je opremljenost cest 
s talnimi označbami obvezna, saj je eden od pogojev za zagotavljanje prometne varnosti. 

Obnova označb se glede na material iz katerega so izvedene izvaja z enokomponentno belo barvo ali hladno 
plastiko. Označbe iz hladne plastike obnavljajo povprečno vsako četrto ali peto leto, označbe iz enokomponentne 
bele barve pa se obnavljajo v skladu z naslednjimi normativi: 
- osne in ločilne črte ter prečne označbe (razen označb na avtobusnih postajališčih in polja za usmerjanje prometa) 

je potrebno obnoviti enkrat letno; izjema so prehodi za pešce in druge označbe v območjih »šolskih« prehodov, 
ki se po potrebi obnavljajo tudi dvakrat letno, 

- označbe na avtobusnih postajališčih in polja za usmerjanje prometa je potrebno obnavljati po potrebi, v 
povprečju pa vsaki dve leti, 

- robne črte je potrebno obnavljati v povprečju vsaki dve leti. 

Navedeni normativi zagotavljajo ustrezno dnevno in nočno vidnost talnih označb. 

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

Obnova in nove varnostne ograje 

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

Predlagana sredstva omogočajo minimalno zamenjavo poškodovanih ograj. 

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

Zagotovljena proračunska sredstva omogočajo minimalno postavitev novih varnostnih ograj. 

Obnova vertikalne signalizacije 

V okviru rednega vzdrževanja cest se izvaja; 
- zamenjava v prometnih nesrečah poškodovanih prometnih znakov, 
- prometnih znakov uničenih zaradi vandalizma 
- posameznih dotrajanih prometnih znakov in poškodovanih ali uničenih smernikov," 
- postavitev novih prometnih znakov po nalogih DRSC (67. člen ZJC). 

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

Električna energija 

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

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

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

Vzdrževanje signalnih naprav 

DRSC kot upravljavec državnih cest skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje svetlobno signalnih naprav in cestne 
razsvetljave predvsem na državnih cestah izven naselja. Zaradi specifike del, se ta dela oddajajo na podlagi javnih 
razpisov najugodnejšim ponudnikom. V okviru teh del se izvaja: 
- redno vzdrževanje naprav in posameznih sklopov naprav (žarnice, dušilke, moduli,....) in 
- investicijsko vzdrževanje (menjava drogov, semafornih naprav....). 

Poleg semaforjev, cestne razsvetljave in opreme prehodov za pešce se v okviru postavke vzdržujejo tudi posebne 
naprave kot so: 
- oprema in razsvetljava predorov, 
- cestno - vremenske naprave (Baba, Vipavska dolina), 
- črpališča v podvozih (Ptuj, Ankaran), 
- spremenljiva prometna signalizacija in 
- naprave za nadzor plazov. 

Redni pregledi objektov 

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

Elementar - naravne nesreče HC in G ceste 

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

Elementar - naravne nesreče R ceste 

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

Posipni materiali za državne ceste 

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

Redno vzdrževanje HC in G cest 

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

Redno vzdrževanje R cest 

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

Sanacije drsnih vozišč 

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

Inženiring storitev 

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

RV - zimska služba državnih cest 

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

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

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

Kolesarske poti 

Novi zakon o javnih cestah določa rudi novo kategorijo javnih cest - kolesarske poti za katere bt> potrebno pripraviti 
tako-rekoč vse: predpise o projektiranju, izhodišča za planiranje, konkretne projekte rešitev, strategijo, nacionalni 
program, 

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

(N 
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4038 - Upravljanje in varstvo cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj postavke se izvajajo projekti in aktivnosti za opravljanje predpisanih del v skladu z Zakonom o javnih cestah 
in drugimi predpisi. Dela se izvajajo v obsegu, ki še zagotavlja bodisi kontinuiteto del, bodisi so podlaga za pripravo 
na investicije. 

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

Izhodišča so opredeljena v 19. členu ZJC, ki določa: 
(1)Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo državnih cest 

opravlja Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: Direkcija za ceste). 
(2) Za redno vzdrževanje državnih cest lahko Direkcija za ceste organizira cestne baze kot režijske obrate. 
(3) Direkcija za ceste opravlja tudi Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske, upravne in druge naloge, 

določene s tem zakonom, ki se nanašajo na graditev, vzdrževanje in varstvo državnih kolesarskih poti. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Cestni promet 

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

Ugotavljanje skladnosti vozil 

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

Informacijska infrastruktura 

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

o t 

T 

Informatika (promet) 

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

Odškodnine zaradi prometa g 

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

Državni razvojni program 

Izdelano bo: 
- izpopolnjena in informacijsko podprta metodologija določanja ukrepov na osnovi evidentiranih neustreznosti 
- predlog ukrepov po prioritetah in ocena stroškov za izdelavo osnutka dolgoročnega' programa dela na državnih 

cestah 
- program projektov, ki bi lahko bili predmet financiranja iz evropskih strukturnih skladov. 

Meritve in ocenjevanje stanja 

Izvajajo se dela ocenjevanja voznih površin po metodi MSI, meritve vzdolžne neravnosti z napravo ZAG, meritve 
drsnosti z opremo SCR1MTEX in meritve nosilnosti z FDW napravo in tehtanje vozil po sistemu WIM na objektih. 

Informacijski sistem DRSC 

S tem projektom bo financirana: 
- integracija posameznih obstoječih aplikacij, - prenova tehnološko zastarelih aplikacij 
- avtomatizacija do sedaj šibko podprtih poslovnih področij, - uvedba novih aplikacij 

Študije za potrebe izboljšanja prometne varnosti 

Izdelovale se bodo študije kot strokovna podlaga za: 
- pripravo predlogov sanacij nevarnih mest 
- pripravo predlogov ureditev prehodov za pešce 
- pripravo predlogov ureditev avtobusnih postajališč 
- pripravo predlogov ureditev počivališč 
- predlogov za urejanje križišč 

Vodenje sistema kakovosti 

Plačana bodo dela v zvezi s postopki za potrjevanje ISO certifikata. 
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Razvojno-raziskovalne naloge 

Raziskovalna dejavnost se izvaja skladno z 21. členom ZJC, ki določa, daje potrebno do 2 % proračunskih sredstev 
za vzdrževanje državnih cest nameniti za raziskovalne namene. 

Prometna študija Slovenije 

V izdelavi je nova prometna študija Slovenije, ker je bila nazadnje narejena pred dvajsetimi leti in njeni podatki niso 
več uporabni. 

Štetje prometa 

Ta projekt pokriva stroške, ki so potrebni za vsakoletno štetje in anketiranje prometa na državnih cestah. V te 
stroške so všteti tudi stroški vzdrževanja starih in nabave novih sodobnih avtomatskih števnih naprav. Poleg tega bo 
izvedeno potrebno število štetij in prometnih raziskav za potrebe študij in projektov. 

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

Študije 

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

Informacijska infrastruktura 

Financirano bo vzdrževanje (HW-Digital, SW-OS, SW-Oracle, SW-ESRI) in razvoj informacijske opreme v 
Direkciji RS za ceste. Prav tako bo potrebno za vzpostavitev novih služb dokončno urediti informacijsko opremo in 
povezave. Zakon o javnih cestah bistveno razšiija zahteve po vzpostavljanju informacijske tehnologije 
(Informacijski sistemi, transakcijski del-OLTP, Analitični del-OLAP in upravljanje z dokumenti-DMS). 

Upravljanje in varstvo cest 

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

Ker to zakon za nekatere vrste soglasij to omogoča, Direkcija to delo odda po pogodbi. Gre za naslednji obseg del: 2 
izredni prevozi 14500 kom/leto, posegi v varovalni pas 4000 kom/leto, zapore cest 1500 kom/leto. 0,3 

Vzdrževanje BCP 

Zagotavljanje ažurnih baz podatkov je osnovna dejavnost Direkcije RS za ceste napisana v "Zakonu o cestah" in 
"Pravilniku o evidenci o javnih cestah in objektih na njih ter tehničnih podatkih za te ceste". Te podatke uporabljata 
tudi Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo. Prav tako je Direkcija nosilec posredovanja 
podatkov po zakonu o nacionalnem statističnem raziskovanju za področje prometa in cest, ter s podatki vključena 
tudi v mednarodne statistične publikacije. 

"Banka cestnih podatkov" je informacijski sistem in je ena temeljnih dejavnosti DRSC in se v tej sferi vodi že od 
leta 1953, računalniško pa že od leta 1974. 

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

Vedno večji fond podatkov, ki izhaja iz vedno večjih potreb in zahtev uporabnikov nujno zahteva posodabljanje 
informacijskega sistema BCP. 

Odkupi in odškodnine 

Finančna sredstva tega projekta se bodo uporabljala za: 
- reševanje starih nerešenih premoženjsko-pravnih zadev (odškodnin za zemljišča, objekte, naprave, nasade,...) v 

zvezi z gradnjami in rekonstrukcijami državnih cest; 
- izplačevanje odškodnin lastnikom nepremičnin ob cestah na podlagi pravnomočnih sodnih odločb (imisije v 

zvezi z odvijanjem prometa); 

Ekspropriacije G, R cest 

<N 
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"Projekt" je namenjen za plaCilo stroškov predobremenitve in stroškov v zvezi z odmerami cest in udeleževanjem 
investitoija na podlagi pooblastila Javnega pravobranilstva RS v postopkih: 

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

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

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

Mesta za izločanje tovornih vozil 

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

Priprava tehničnih predpisov 

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

Kopiranje, tisk in ostalo 

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

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

Strateške naloge § 

V naslednjih letih načrtujemo izdelati naslednje, za Direkcijo RS za ceste in seveda v kontekstu gospodarjenja s 
cestami, strateške naloge: _ 3 
- Analiza poslovnih in strokovnih procesov DRSC §5 
- Metodologija spremljanja kakovosti izvedenih del 
- Harmonizacija Štetja prometa v skladu z EU 
- ■ Metodologija za določitev kazalcev za pripravo ukrepov enotnega programskega dokumenta za področje 

državnih cest 
- Izdelava metodologije in predloga nove kategorizacije cest glede na regije v Sloveniji 
- Vzdrževanje mednarodne podatkovne baze IRTAD 
- Izdelava primerjalnih analiz prometne varnosti za potrebe IRTAD 
- Metodologija in vzpostavitev skupne baze podatkov za planirana in izvedena dela na programski ravni 

Kasneje ugotovljene obveznosti iz pret. let 

Sredstva bodo omogočila poravnavo obveznosti, ki nastanejo bodisi po zaključenih rekonstrukcijah ali obnovah in 
poravnavo zapadlih obveznosti ko v tekočem proračunskem letu ni več postavke ali za: 
- plačila izvršb po sklepu sodišča 
- plačila zamudnih obresti 
- in drugo 

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

Revizije projektov 

Revizije projektov tečejo intenzivno. Potrebno je več pozornosti pri pripravi projektov posvetiti predizmeram in 
predračunom, ti so izjemno pomanjkljivi, kar ima kasneje pri izvedbi za posledico bistveno povečanje vrednosti del 
med gradnjo. 

Za planirana sredstva bodo plačane vse storitve v zvezi z organizacijo revizij in sami pregledi projektov. 

Informiranje o stanju cest 

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

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

Sodelovanje v mednarodnih projektih 

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

Letna povračila za uporabo cest 

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

Vzpostavitev BCP za nove državne ceste 

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

Vzdrževanje BCP signalizacije in opreme 

V letu 94 in 95 je bila vzpostavljena nova baza podatkov signalizacije in opreme na večini danes kategoriziranih 
državnih cest (razen AC). Bazo podatkov je potrebno sprotno ažurirati saj sicer ne zagotavlja korektnosti podatkov. 
V skladu z novim Pravilnikom o signalizaciji pa bo potrebno popisati tudi vso neprometno signalizacijo. 

Arhiv investicijsko tehnične dokumentacije 

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

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

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

Programska oprema za BĆP za občine 

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

Svetovalne storitve 

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

Stroški revizije postopka JN 

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

13022404 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest  

Opis podprograma 

Stanje državnih cest v Sloveniji je v sorazmerno velikem obsegu slabo in to tako v pogledu voziščnih konstrukcij 
kot elementov cest pa tudi prometnih ureditev skozi naselja in mimo njih. V pretežni meri je to posledica 
nezadostnih vlaganj v cestno infrastrukturo in neustrezne razdelitve razpoložljivih sredstev med posamezne skupine 
ukrepov. 
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Nadaljevanje v Poročevalcu št. 31/V 

poročevalec, št. 31/IV 1122 18. maj 2005 
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šublčeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevfie, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: teleton (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka taksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodan.1* vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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