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1. del 

A - Bilanca odhodkov 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Opis področje drlavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Proračunska sredstva so namenjena vzpostavljanju in krepitvi sodelovanja z mladinskimi strukturami na območju 
jugovzhodne Evrope. Urad izvaja mednarodne aktivnosti in neguje dvostranske odnose z državami s področja 
jugovzhodne Evrope. Zagotavlja delež sredstev za delovanje Resurs centra za jugovzhodno Evropo, kot podpor"0 

strukturo za sodelovanje teh držav v Programu MLADINA. 

Poleg tega so sredstva namenjena tudi pripravam na predsedovanje Slovenije v Evropski uniji leta 2008. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Sklep Vlade RS o ustanovitvi medresorske komisije za Pakt Stabilnosti. 

Prioritetna področja potijena s strani Vlade glede predpriprav predsedovanja EU. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0303 Mednarodna pomoč 

0304 Predsedovanje EU 

0303 - Mednarodna pomoč    - 

Opis glavnega programa £ 

Mednarodna pomoč državam z območja JVE z namenom vzpodbujanja sodelovanja in ohranjanja miru ,er gj 
stabilnosti v regiji. ^ 

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

Vzpostavitev dobrih meddržavnih odnosov z in med državami JVE. Zagotovitev pogojev za uspešno 'zve^c 
mednarodnih projektov na mladinskem področju, nuđenjem znanj predstavnikom mladinskih struktur iz držav J 
in pozicioniranja Slovenije kot povezovalnega dejavnika med državami JVE in EU 

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

Izvedba mednarodnih projektov na področju mladinskega dela. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

3313 - Urad RS za mladino 
03033301 Razvojna in humanitarna pomoč 

0304 - Predsedovanje EU 

Opis glavnega programa 

V okviru priprav na predsedovanje Slovenije v Evropski uniji leta 2008 bodo sodelujoča ministrstva 8'e?e j„ 
zadolžitve znotraj 5 delovnih skupin (program, kadri in usposabljanja, promocija in stiki z javnostjo, log'5'1 v 

finančno poslovanje) poleg aktivnosti, ki jih bosta usklajevala SVEZ in Ministrstvo za zunanje zadeve, "1°r . v 
okviru svojih prioritetnih področij, ki jih je potrdila Vlada, izvesti tudi usposabljanja, priprave in aktiv"0 

podporo izvajanja le-teh. 

IČTTRG DELA IN DELOVNI POGOJI    

Opis področje državnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

To področje državnega proračuna je namenjeno zmanjševanju brezposelnosti in spodbujanju zaposlovaH^j 
aktivnim in usklajenim delovanjem gospodarskega, izobraževalnega in delovnega sistema. Spodbuja 
večnivojsko aktivno socialno partnerstvo pri načrtovanju, izvajanju in financiranju politike zaposlovanja. 

i« 
g 
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Ut*tenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006, 
ogram ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, 

Uržavni razvojni program 2001-2006, 
notni programski dokument podpore Evropske Skupnosti Sloveniji za obdobje 2004-2006, 
solucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010, 
°gram izobraževanja odraslih za leto 2005, 

^ograrn 10.00CH- za šolsko leto 2004/05. 
^Z/taka ij- . . nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

03 Aktivna politika zaposlovanja 

1003 .   
 ^^Ktivna politika zaposlovanja 

glavnega programa 
Tem r 
Pridob' 3 Zna^''nost programa aktivne politike zaposlovanja je, da prek njega omogočamo brezposelnim osebam 
*o uni1Vanje JavDn veljavne izobrazbe po programih za pridobitev osnovne, splošne, poklicne, strokovne, tehniške 
so v _ ltetne izobrazbe. Hkrati z njim celostno rešujemo problem mladih osipnikov z odpravljanjem vzrokov, ki 

£ l reP stu privedli do iz..topa iz sistema šolanja ali dela. 
ci/jt glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

' zin* '.zo^raz^>ene ravni celotnega prebivalstva in še posebej delovne sile ter brezposelnih oseb, 
" Zma poklicnega strukturnega neskladja na trgu dela, 
- nj vanJe osipa v šolskem sistemu in njegovih posledic, 

G/ ^^Poslenosti. 
eltt' *zvedbeni cilji bi kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

' ^"le.St.'tev 'zvajanja Programa 10000+ in sofinanciranje izobraževanja brezposelnih, 
- 0r . |ranje in financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja in učiteljev, 

osebamran^C so^nanc'ranje izvedbe podprograma v okviru Programa 10000+ Učna pomoč brezposelnim 

- ^ nadaljevanju že opuščenega šolanja, 

^Pro 
jeiniSkanjeZapOSlitVe 

33 U atn*^r0ra^uns^'uporabniki znotraj glavnega programa 
l003330iTStK° M šolstvo šP°rt 

^ »zobraževanje in usposabljanje nezaposlenih 

o ^Ul^,|PORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
p°dročje drfn , riavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

■aport: 
£ 

^jema^el Van^em Nacionalnega programa športa država soustvaija pogoje za razvoj športa. Nacionalni program 
ter Šport i S r° ^Sanizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport 
^POrtu se na V' vJavnem interesu in se sofinancira iz javnih financ. Za uresničevanje javnega interesa v 
Ml a- faVn' ^ržave zagotavlja izvajanje nalog skupnega pomena, 

nevladne organizacije: 
'emeljna 
Orn°gočaia 

mer'tev programov za mladino je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko v Sloveniji, ki bo 
skuPno«; partic'Pacij0 mladih in sodelovanje v političnem, socialnem, gospodarskem in kulturnem razvoju 
- okre jt 

namen0m: 

* sPodbui 'n ra7"^'r't' vrednote demokracije med mladimi 
Povečat' ' os.e^no avtonomijo mladih in njihovo socialno integracijo 
sPodbujaJ-art'C''>ac'-'0 v družbi 

b°kl»nenr ' 
sodelovanje med mladimi na lokalni, regijski, državni in mednarodni ravni. 

§D °*g°ročnega razvojnega načrtovanja 
Port: 

' Program športa v Republiki Sloveniji 
^cio, 

'8. 
1 OS 
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Mladina: 
- Strategija razvoja mladinske politike v Sloveniji v obdobju 2002-2006, 
- Strategija razvoja mladinskega turizma, 
- Strategija razvoja mladinskih centrov, 
- Zakon o mladinskih svetih. 

Oznaka In nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

1805 - Šport in prostožasne aktivnosti   

Opis glavnega programa * 
Šport: 

Skladno z Nacionalnim programom športa se bodo spodbujale vse oblike športne dejavnost, to je na področju 
športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športne rekreacije, vrhunskega športa in športa invalidov. VeljK 
poudarek bo dan strokovnim in razvojnim nalogam, še posebno izobraževanju, usposabljanju in spopolnjevanju 
strokovnih kadrov. Nadaljevala se bo izgradnja športnih objektov, ki so ključnega pomena za uspešen razvoj športa, 
prav tako pa bo poskrbljeno za human in posamezniku prilagojen razvoj športa. 

Prostočasne aktivnosti - mladina: 

Izvajali se bodo ukrepi s področja: neformalnega izobraževanja, prostega časa mladih ter otrok, participacije mladih 
v družbenih procesih, sodelovanja pri aktiviranju in informiranju neorganizirane mladine, omogočanja pospeševanja 
mobilnosti mladih; pospeševanja informiranja in svetovanja za mladino in otroke; pospeševanja mednarodnega 
sodelovanja mladih preko mladinskih organizaciji; sodelovanja pri spodbujanju interesnih dejavnostih m 

oblikovanja pogojev za vključevanje mladih v družbene procese ter zagotavljanje drugih ugodnosti za mladino in 

otroke. 

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

Šport: 
- spodbujati športno udejstvovanje na vseh področjih športa, 
- povečati javne finance za dejavnost športa, 
- zagotoviti 0,5 m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti, na prebivalca. 

Prostočasne aktivnosti - mladina: 
- zagotoviti neposredno financiranje mladinskih projektov in koordinacije otroških programov; 
- redno spremljati stanje na področju mladine, skozi raziskave, študije in analize; 
- spodbuditi oblikovanje pravne podlage za oblikovanje in izvajanje mladinske politike na nacionalnem nivoju; 
- zagotavljanje pomoči pri vzpostavljanju, delovanju in uveljavljanju mladinskih organizacij in drugih organ i z301-!' 

katerih dejavnost je usmeijena k mladim; 
- pomagati pri razvijanju mreže informiranja in svetovanja za mlade ter izobraževanje in usposabljanje svetovale 

in vodij informativno-svetovalnih centrov; . 
- spodbujati razvoj mladinskega turizma (Strategija razvoja turizma v RS 2001-2006) predvsem skozi izgrajj 

mreže mladinskih prenočišč, pripravo strategije na tem področju in pomoči pri oblikovanju nacionalni" 
lokalnih struktur, z namenom pospeševanje razvoja in izobraževanja s tega področja. 

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

Šport: |et0 
- Zadržati procent uresničevanja Nacionalnega programa športa iz sredstev državnega proračuna glede na 

2003 
- Povečati število otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, 
- Povečati število vrhunskih športnikov, 
- Povečati število športno aktivnih, j„ 
- Povečati število udeležencev in športnih panog vključenih v sistem izobraževanja, usposabljanj3 

spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu, 
- Na podlagi mreže športnih objektov izoblikovati predlog gradnje ustreznih športnih objektov in P° 

namenjenih vsem kategorijam prebivalstva. 

Prostočasne aktivnosti - mladina: 
- Uveljavitev neformalnega izobraževanja s pridobitvijo certifikata; 
- Povečanje infrastrukture za mladinske aktivnosti in delo; 



. jjC števi'o mladih vključenih v lokalne mladinske strukture na nivoju občin in pokrajin; 

* PrT ltev.s'stemskih dokumentov s področja mladinske politike; 
lP*?va Predlogov za obliko delovanja na področju mednarodnega sodelovanja mladinskih centrov in 

p adinskih prenočišč ter informiranja in svetovanja. 
Srami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

'1- Muua^0 za Šolstvo in šport 
18053302 Programi športa 

23 mladino 
iSAc,^' Urejanje sistema dejavnosti za mladino 
8053303 Programi za mladmo 

^IzqbRaže vanje 

^ °čje drtavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

»Izobraževanje« obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, 

posebnimiS ^ 'zo^,ra^evanja> vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s 
strokovne' 'X)tre'3ani'' glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 
yzg0je ^ ?a tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, do višjega strokovnega izobraževanja, 
'Zobra*0 

IZO evanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko 
b 

vanJe ter druge izobraževalne programe. 
"ti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

' UreHK pr ° vz2°j' ^ izobraževanju v Republiki Sloveniji, aoe EU; Council Regulation (EC) no 1260/1999. 

i on naz'v^ glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta W\ Tl_ • . t Janje izobraževalnega sistema 
>902Varcf, • 0 111 vzgoja predšolskih otrok 

Primarno in sekundarno izobraževanje p 

19°4 TerClarno izobraževanje 
^ugi izobraževalni programi 

1906 Po-či šolajočim 

Oni ^rcjanjc izobraževalnega sistema 
Mavn ega programa 

V 6lavn 
bistvo in ""Urejanje izobraževalnega sistema"" so zagotovljena sredstva za delovanje ministrstva za 
VzdrŽevanie'3f?rt ter inšpektorata RS za šolstvo (sredstva za plače, materialne stroške, investicije in investicijsko 

Pr°gram' . or8anov) ter vseh tistih aktivnosti, ki po svoji vsebini tvorijo sistem izobraževanja, kot so: 
rnednamri23 vs®k>nsko prenovo, spremljanje in evalvacijo nacionalnega kurikula, 

* dejavnost113 d.e^avnost s področja šolstva, 
" Promot-i;,naC!°nalne aSencUe za mobilnost, 
" Pr'Drava lzobraževa'ne dejavnosti, 
" p°sto^ki us StnJ.ktu.me sklade, 

%lPn 
mcnanja otrok s posebnimi potrebami in drugi postopki. 

OCftj cil" 
U0|go avnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo dosego tje zastavljenih ciljev 

Primerljiv,^1'''' V okv'ru glavnega programa ""Urejanje izobraževalnega sistema"" so povezani z zagotavljanjem 
struktumjh S!°VenskeSa izobraževalnega sistema z evropskim, kar posledično pomeni učinkovito črpanje sredstev 

23 s'stern vz . . 0v> izvajanje programov za vsebinsko prenovo, spremljanje in evalvacijo nacionalnega kurikula 
^0<lProg 8 Je izobraževanja, prenos mednarodnih rezultatov v slovensko šolsko okolje in podobno. 

33ll.v Proračunski uporabniki znotraj glavnega programu 
190,33^° Za ^°'stvo in Sport 

urejanje izobraževalnega sistema 
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3314 - Inšpektorat RS za šolstvo in šport 
19013301 Urejanje izobraževalnega sistema 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok *  j. 

Opis glavnega programa 

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in pote''8 

v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temelji 
naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter 
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

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

Dolgoročni cilji" so naslednji: 
- nadaljnje razvijanje kurikulov v vrtcih in ugotavljanje kakovosti vzgojnega dela, 
- nadaljnje povečanje števila vključenosti otrok v eno od oblik zunaj-družinske vzgoje, 
- nuđenje možnosti otrokom iz socialno in kulturno manj vzpodbudnega okolja, da nadoknadijo nekate 

primanjkljaje v razvoju, 
- nadaljevanje integracije otrok s posebnimi potrebami, . • 
- izvajanje programov predšolske vzgoje na narodno mešanih območjih v skladu s sprejetimi meddržavni 

sporazumi in veljavno zakonodajo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport 
19023301 Vrtci 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Opis glavnega programa 

Na področju primarnega izobraževanja glavni program obsega zagotavljanje kadrovskih (plače in drugi ose''^ 
prejemki) in programskih materialnih pogojev za izvajanje obveznega in razširjenega programa osnovne šol , ^ 
glasbeno šolstvo obsega zagotavljanje kadrovskih (plače in drugi osebni prejemki) pogojev, za vzgPJ0 

izobraževanje 

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v zavodih pa zagotavljanje prostorskih (investicije in investicij^ 
vzdrževanje), kadrovskih (plače in drugi osebni prejemki) in splošnih materialnih pogojev (sredstva za energen 
druge materialne stroške) in programskih materialnih pogojev ter oskrbnih stroškov za gojence. 

Na področju sekundarnega izobraževanja glavni program .obsega zagotavljanje prostorskih (invest'c,Je 

investicijsko vzdrževanje), kadrovskih (plače in drugi osebni prejemki) in splošnih materialnih pogojev (sreds ^ 
energente in druge materialne stroške) za izvajanje srednješolskega izobraževanja ter zagotovitev sreds e 
izvedbo programske prenove na področju nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in sre 
splošnega izobraževanja. 

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

Dolgoročni cilj organizacije in izvajanja osnovnošolskega izobraževanja so: 
- dvig kakovosti, 
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki omogoča nadaljevanje šolanja, ^jnii, 
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi Potre 

učenci italijanske in madžarske narodnosti ter romski učenci), 
- uvedba programa devetletne osnovne šole, 
- racionalizacija šolske mreže glede na demografska gibanja, 
- uvedba prenovljenih programov in zagotavljanje kakovosti na področju glasbenega šolstva. 

Dolgoročni cilj organizacije in izvajanja srednješolskega izobraževanja so: 
- racionalizacija in optimizacija šolske mreže izvajanja programov; 
- dvig kakovosti; 
- zmanjševanje osipa; . ve gU 
- posodabljanje srednješolskih programov na osnovi potreb trga delovne sile in njihovo umeščanje v usmeri 

na področju šolstva. 
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Q. 
^ letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Gsnovm^f osn0VT1°Š°!skega izobraževanja je temeljni letni cilj nadaljevanje uvajanja programa devetletne e sole (2. in 8. razred za celotno populacijo). 

ostavljanje enakih možnosti izobraževanja za učence s posebnimi potrebami. 

področju glasbenega šolstva je cilj nadaljevanje uvajanje prenovljenih programov. 

izobraže 'eln' C''^ sreclnješolskega izobraževanja je vključitev celotne generacije mladine, ki konča osnovno šolsko 
Poj evanJe'v srednješolsko izobraževanje in tako zagotovitev vsaj prvega poklica celotni generaciji mladine. 

Krami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

lom^l™Strstvo za bistvo in šport 

19033302 s TT10 ŠOlStV° ig0,- ^ Splošno srednje in poklicno šolstvo 

'9033304 Zavod'23 usposabljanje Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

__ *rno izobraževanje 

^vnega programa 

redni šturT 'z°braževanje spada organizirano študijsko delo po višješolskih študijskih programih, ki se izvajajo kot 
'J. ter delovanje Višješolske prijavne službe v Celju. 

P^goško ' e^aVnost zaJema pedagoško, strokovno in raziskovalno delo predavateljev višjih strokovnih šol, 
Upravne . sfr°kovno delo drugih strokovnih delavcev in sodelavcev, knjižnično-informacijsko dejavnost ter 
vitjih strok ln'strat'vne i® druge naloge višjih strokovnih šol. Sem spadajo tudi investicije, vzdrževanje javnih 

Do/g ovnih šol ter vzpostavljanje mreže šol, povezanih s potrebami in razvojem regij in gospodarstva. 
* cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

plavni cilji so: 

" izboljj0 mOŽnosti 23 izobraževanje, biti primerljivi z državami EU, 
Sre<j ■ 1 P°dedovano slabo izobrazbeno strukturo prebivalstva, zlasti odpravljanje izobrazbenega zaostanka g 

* Prisne ®c"erac'je 23 uspešen gospodarski, socialni in kulturni razvoj, rr~ 
' Dovo* .■' uresn''-evanju strategije enakomernega regionalnega razvoja, 
" vzposj^'. .evil° vpisnih mest, 
* izboljša™ Slstem 28 spremljanje, preveijanje in zagotavljanje kakovosti višješolskega študija, 
" Prenoviti U^P.e^nost 'n učinkovitost višješolskega študija, 

boloni V15!e^°lske študijske programe v skladu z novim Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju oz. 
* Postori lrn'ln ^ruškimi procesi ter jih uveljaviti v celotnem terciarnem izobraževanju, 

/ n° S°^manc'rat' izredni študij. 
"zvedbeni cilji bt kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

' spodtm'1' ?ostoPnost> učinkovitost in kakovost višješolskega študija, 
* Uvajan'Jatl so^el°vanje višjih strokovnih šol z gospodarstvom, 
* Uveliavr prenove višješolskih študijskih programov z uveljavitvijo bolonjskih in bruških procesov, 

P„đn 
janJe novega sistema fmanciranja (lump-sum). 

32 j j "* Prorač"nski uporabniki znotraj glavnega programa 

'90433Q|SyStvo za ^°'stvo in Sport 
1 90433q4 y,^e^°'s'co izobraževanje 

zpostavitev višje in visokošolskih regijskih središč 

opis gMgobraževalni programi 
"e8a programa 

^la 
'z°bražeVa^

rartl ^ru6' izobraževalni programi vključuje projekte, prek katerih država (so)fmancira javno službo v 
na^ela vseiiv| raS''^'ter dejavnosti in pogoje, potrebne za njeno izvajanje. Z njim država prispeva k uresničevanju 
ražV°jučlovienjSkega u^-enJa in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k 
Vs'0venskeni v'rov 'n izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva, k izboljševanju možnosti sporazumevanja Jeziku za Slovence po svetu in omogoča novodobnim migrantom učenje materinega jezika. 

'8. 
^005 
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Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja, 
- zviševanje izobrazbene sestave odraslega prebivalstva, 
- izobraževanje in usposabljanje za razvoj delovne sile, 
- zviševanje deleža odraslega prebivalstva, vključenega v izobraževanje, 
- podpora razvoju in delovanju infrastrukturnih dejavnosti, 
- izboljšanje in omogočanje zmožnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za Slovence po svetu in s tem 

omogočanje lažjega vključevanja povratnikov v slovenski šolski sistem. 

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

Cilji: 
- razmeščanje izobraževalnih programov, da lahko vsak odrasel uresničuje pravico do izobraževanja, 
- (so)financiranje stroškov izobraževanja odraslih in infrastrukturnih dejavnosti, 
- strokovna pomoč in kontrola, 
- finančno spodbujanje vključevanja odraslih v izobraževanje v tujih jezikih, 
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje plač strokovnih delavcev - organizatoijev izobraževanja v javnin 

organizacijah za izobraževanje odraslih. 

Kazalci: 
- Število odraslih, vključenih v izobraževanje, 
- Vrste in obseg dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport 
19053301 Izobraževanje odraslih 
19053302 Druge oblike izobraževanja 
19053303 Sofinanciranje izobraževalnega primanjkljaja 

1906 - Pomoči Šolajočim 

Opis glavnega programa 

Program zajema postavke, ki pomenijo socialne transfere učencem osnovnih in dijakom srednjih šol, s katerim' že'' 
država zagotoviti čim bolj izenačene pogoje za izobraževanje vseh v osnovnih in srednjih šolah. 

V ta sklop štejemo subvencioniranje nastanitve in vzgojno dejavnost za učence in dijake v dijaških dom°v"1' 
regresiranje prevozov učencev, dijakov iz kraja bivanja do šole in nazaj ter regresiranje prehrane (malice) za u£en 

in dijake iz socialno šibkejših družin. 

V program pomoči šolajočim sodijo tudi štipendije za pedagoške poklice ter regresiranje prevozov študentov 
šol od doma do mesta šolanja in nazaj. Država v okviru tega glavnega programa financira tudi vzdrževanje dijas 
domov. 

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

S programom želimo zagotoviti čim bolj izenačene pogoje za izobraževanje vseh šolajočih. 

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim, se pravi zagotovitev čim bolj izenačenih pogojev izobraževanja vseh Šolajočih- 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

3311 - Ministrstvo za šolstvo in šport 
19063301 Pomoči v osnovnem šolstvu 
19063302 Pomoči v srednjem šolstvu 
19063303 Študijske pomoči 
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Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoi tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 
proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 

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

~315.902.678| 100,001 r-65.900.659 | r 250.002.0r9 \ | 100,00| 

11IKA IN 
0303 — 

0304 ednar0dnaP°mo« 
gj Predsed°vanje EU 

050, razvoj 

0502 s's,ema znanstvenega raziskovanja 

"s03 p nStVeno" raz>skovalna dejavnost 

^ V P°dporo znanoSt' 
1003 pocon 
. vna politika zaposlovanja 

t40i ^§£QfiABSlYQ 

^ 'n nadz°r na področju gospodarstva 

1805 § hran^an,'e dediščine 
1)011 "»prostočasne aktivnosti 

.^^ŽEVANffi 

'9oj y 'Z0^raževalnega sistema 

1903 p^rStVOmV280japred5olsldho,rok 

'%4 ~ rnarT10 'n ^^ndamo izobraževanje 
1905 p, Ciarn° izobraževanje 

1906 programi 
Pomo« Šolajočim 

6.906 

6.906 

0 

34.379.839 
878.852 

32.080.394 

1.420.593 

630.750 

630.750 
673.148 

673.148 

4.173.941 

67.573 

4.106.368 

276.038.093 

3.989.576 

651.215 

210.817.194 

47.811.776 

1.959.059 
10.809.274 

0.00 

0,00 

0,00 

10.88 

0,28 

10,16 

0,45 

0,20 

0,20 

0.21 
0,21 

1.32 

0,02 

1,30 

87.38 

1,26 

0,21 

66,73 

15,13 
0,62 

3,42 

15.400 

0 

15.400 

-34.379.839 
-878.852 

-32.080.394 

-1.420.593 

-35.404 

-35.404 

-673.148 

-673.148 

-59.101 

11.900 
-71.001 

-30,768,567 
-822.820 

-13.473 

17.799.537 

-45.444.868 

54.945 
-2.341.887 

22.306 

6.906 

15.400 

0 
0 

0 

0 

?95.34<5 

595.346 

0 
0 

4.114.840 

79.473 
4.035.367 

245.269.527 

3.166.756 

637.741 

228.616.730 

2.366.908 
2.014.004 

8.467.387 

0.01 

0,00 

0,01 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.24 

0,24 

0.00 
0,00 

1.65 

0,03 

1,61 
28J1 

1,27 

0,26 

91,45 

0,95 

0,81 

3,39 
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/ 

2. del 

• Ministrstvo za šolstvo in šport _____ " -v;: 1 

A - Bilanca odhodkov 

03043301 - Predsedovanje EU    —- 

Opis podprograma 

V okviru priprav na predsedovanje Slovenije v Evropski uniji leta 2008 bodo sodelujoča ministrstva g'e^e n3 

zadolžitve znotraj 5 delovnih skupin (program, kadri in usposabljanja, promocija in stiki z javnostjo, logistika ^ 
finančno poslovanje) poleg aktivnosti, ki jih bosta usklajevala SVEZ in Ministrstvo za zunanje zadeve, mora'® ^ 
okviru svojih prioritetnih področij, ki jih je potrdila Vlada, izvesti tudi usposabljanja, priprave in aktivnost' 
podporo izvajanja le-teh. 

• 
5785 - Predsedovanje EU 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru priprav na predsedovanje Slovenije v Evropski uniji leta 2008 bodo sodelujoča ministrstva gle^e ^ 
zadolžitve znotraj 5 delovnih skupin (program, kadri in usposabljanja, promocija in stiki z javnostjo, logistika ^ 
finančno poslovanje) poleg aktivnosti, ki jih bosta usklajevala SVEZ in Ministrstvo za zunanje zadeve, mora ^ 
okviru svojih prioritetnih področij, ki jih je potrdila Vlada, izvesti tudi usposabljanja, priprave in aktivnos 
podporo izvajanja le-teh. 

10033301 - Izobraževanje in usposabljanje nezaposlenih  __ 

Opis podprograma 

Podprogram je eden od programov aktivne politike zaposlovanja. Njegova temeljna značilnost je, da prek nj<# 
omogočamo brezposelnim osebam pridobivanje javno veljavne izobrazbe po programih za pridobitev osn 
splošne, poklicne, strokovne, tehniške in univerzitetne izobrazbe. Hkrati z njim celostno rešujemo problem 
osipnikov z odpravljanjem vzrokov, ki so v prepletu privedli do izstopa iz sistema šolanja ali dela. Ključne na 
našega ministrstva so povezane z razmestitvijo izvajanja podprograma, s financiranjem stroškov šolanja, stro 
in organizacijsko pomočjo izvajalcem ter kontrolo izvajanja programa. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Strateški cilji razvoja trga dela do leta 2006, 
- Program 10000+ za tekoče šolsko leto, 
-• Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010, 
- Program izobraževanja odraslih za leto 2005, 
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2005, 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

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

Cilji: . 
- dvig izobrazbene ravni celotnega prebivalstva in še posebej delovne sile ter brezposelnih oseb, 
- zmanjšanje poklicnega strukturnega neskladja na trgu dela, 
- zmanjševanje osipa v šolskem sistemu in njegovih posledic, 
- rast zaposlenosti. 

Kazalci: 
- uspešnost izobraževanja, priprav na preverjanje in potrjevanje, postopkov preverjanja in potrjevanja nad ^ 

poklicnih kvalifikacij in različnih oblik izpopolnjevanja in usposabljanja z vidika zaposlovanja brezp 
oseb. 

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

Izobraževanje brezposelnih: 
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. a2mestitev izvajanja Programa 10000 in sofinanciranje izobraževanja brezposelnih, , 
ganiziranje in financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja in učiteljev, 

organiziranje in sofinanciranje izvedbe podprograma v okviru Programa 10000 Učna pomoč brezposelnim 

• *>ro-ie'ctno učenje za mlajše odrasle, 
- 'P°7UjanJe ^ nadaljevanju že opuščenega šolanja, P ujanje in iskanje zaposlitve. 

S?80 . T,aK v 
0 

ot>razevanje brezposelnih 
^2 oiltev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ga^
rai"uns^e postavke se financira izobraževanje in usposabljanje brezposelnih oseb v okviru Programa 10000, ki 

ter s VS8^° ^°'s^° 'et0 pripravita Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za šolstvo in šport 

Pridob" ^me Vlada Temeljna značilnost programi je, da prek njega omogočamo brezposelnim osebam 
in uni V3l^e javno veljavne izobrazbe po programih za pridobitev osnovne, splošne, poklicne, strokovne, tehniške 

/{/ Verz'tetne izobrazbe. 
"kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

' Štev'!° ^rezP°se^n^1 oseb, opredeljenih v Programu 10000, ki si želijo pridobiti izobrazbo, 
' Števii° ?rganizat01jev izobraževanja in fičiteljev, ki nudijo učno pomoč brezposelnim, 0 lz°braževalnih oblik za organizatoije izobraževanja in učitelje. 

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

JrVOOS bomo sofinancirali izobraževanje brezposelnih oseb za pridobitev izobrazbe 50 izvajalcem za 
- Organ" - °^ras'^1 v oddelkih s približno 1250 udeleženci. 

pro. ' financirali bomo usposabljanje 70 organizatoijev izobraževanja in učiteljev, ki so vključeni v 
- v socM ^Cr-a P01710^" brezposelnim osebam. 

bre °vanju z Zavodom RS za zaposlovanje bomo prek javnih del zagotovili učno pomoč za vključene 
selne osebe. Učno pomoč bo v letu 2005 izvajalo 20 organizacij in 70 učiteljev. 

^eV ProJeklov v okviru proračunske postavke 

strokovnc>a'0^e na^e®a m'n'strstva so povezane z razmestitvijo izvajanja programa, s financiranjem stroškov šolanja, ln organizacijsko pomočjo izvajalcem ter kontrolo izvajanja programa. 
^ojekti: 

~ 0rgani?;' CV 1Zva-ianja Programa 10000 in sofinanciranje izobraževanja brezposelnih, ""anje in financiranje usposabljanja organizatoijev izobraževanja in učiteljev. 

0br«zl ^r°^e^tno u^enje za mlajše odrasle 
j ^ ^eJavi>osti v okviru proračunske postavke 

^r°-'e'ctno uCenJe 23 rnlajše odrasle celostno rešujemo problem mladih osipnikov z odpravljanjem 
' S° V PreP'etu privedli do izstopa iz sistema šolanja ali dela. 

. ^ " *"zo'c' (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

l-etttj c-/., ° S^uP'n' vključenih v program Projektno učenje za mlajše odrasle. 
" nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

IfitU 200S Ivv • • • J • 
i*ohra* ^nio v okviru programa Projektno učenje za mlajše odrasle omogočili 350 mlajSim odraslim 

- Števfcnjev 8 sk"Pinah. 
°brUlloit Jučenih mlajših odraslih. 

S br, Pr°Je,"o» v okviru proračunske postavke 
^247 P 

igrama pi r?e učenje za mlajše odrasle se zagotavlja razmestitev izvajanja tega projekta, financira se izvedba 
■ Ugotavlja strokovna in organizacijska pomoč izvajalcem ter kontrola izvajanja programa. 

4367-Str 
°Ar«2/ * U'iturn> skladi EPD 2.3 - izobraževanje brezposelnih - EU sredstva a°Zite\) deia 

Poklic 
Vnost' v °kviru proračunske postavke 

^ nan^enjj0^ra^evanje 'n usposabljanje, predvsem za izboljšanje pismenosti, jezikov, osnovnih znanj in spretnosti n° Pijenju in implementaciji shem, katerih cilj je zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja ter 
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funkcionalna in informacijska pismenost odraslih (starost od 25 - 64) s pridobivanjem osnovnih kompe<enC' 
poklicnih in generičnih znanj. Poleg tega je aktivnost usmeijena k poklicnemu izobraževanju in usposabljanJu 

odraslih v gospodarskih sektoijih, ki so ali bodo podvrženi prestrukturiranju. 

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, kijih MŠŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih naloS 
na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih brezposelnih oseb. 

Aktivnost se navezuje na temeljni kazalnik (benchmark) Evropske komisije ob povečanju udeležbe odraslih v 
aktivnostih vseživljenjskega učenja (Lizbonski cilj -15 % aktivnega prebivalstva). 

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

• Povečanje udeležbe v izobraževanju odraslih za 95 %. 
- Udeležba odraslih v usposabljanju na področju informacijske tehnologije za 100 %. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Razširitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999. 

4368 - Strukturni skladi EPD 2.3 - izobraževanje brezposelnih«- lastna udeležba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poklicno izobraževanje in usposabljanje, predvsem za izboljšanje pismenosti, jezikov, osnovnih znanj in spretI10^ 
je namenjeno širjenju in implementaciji shem, katerih cilj je zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja 
funkcionalna in informacijska pismenost odraslih (starost od 25 - 64) s pridobivanjem osnovnih kompete ' 
poklicnih in generičnih znanj. Poleg tega je aktivnost usmerjena k poklicnemu izobraževanju in usposablj J 
odraslih v gospodarskih sektoijih, ki so ali bodo podvrženi prestrukturiranju. 

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, ki jih MŠŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nal°S 
na področju izobraževanja in usposabljanja. 

Aktivnost se navezuje na temeljni kazalnik (benchmark) Evropske komisije ob povečanju udeležbe odraslih 
aktivnostih vseživljenjskega učenja (Lizbonski cilj -15 % aktivnega prebivalstva). 

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

• Povečanje udeležbe v izobraževanju odraslih za 95 %. 
- Udeležba odraslih v usposabljanju na področju informacijske tehnologije za 100 %. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Razširitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999. 

18023301 - Kulturna dediSčina v izobraževanju _____   

Opis podprograma 

Opravljanje javne službe na področju premične kulturne dediščine šolstva na Slovenskem, kar v primeru °]>ran^lj\ 
kulturne dediščine z vidika šolstva pomeni urejanje, evidentiranje, hramba in preventivna zaščita muzejsK b ^ 
arhivskega gradiva, dokumentacije in vodenje knjižnice, nadalje vzpostavitev razstavne dejavnosti v smislu sta 
občasne razstave ter pedagoško delo ob razstavah. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine, Uradni list RS, Št. 7/99 
- Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže Uradni list RS, št. 97/2000 |rurne 
- Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva K 

dediščine, Uradni list RS, št. 113/2000 
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej, 12.11.2003, Uradni list RS 110/2003 

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

Postavitev in aktualizacija stalne razstave o zgodovini šolstva in vzgoje na Slovenskem, priprava občasnih r _jc0 
muzejsko pedagoško delo, publicistična dejavnost in izdajanje revije Šolska kronika, ureditev prostorov za J

taCjje, 
in depojsko - razstavnih prostorov v stari šoli, zbiranje in urejanje muzikalij, knjižničnega gradiva in dokumen 
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_°valno in raziskovalno delo. Vzpostavitev preventivne restavratorske delavnice, zbiranje in evidentiranje 
a V Sloveniji, v mednarodnem povezovanju pa posebna skrb za obravnavo šolstva v zamejstvu in izseljenstvu. 

^ Sotovitev primernega financiranja redne dejavnosti in posameznih projektov. 
foedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zbiranj **ni so usrnerien' k izobraževanju in seznanjanju mladine o zgodovini šolstva na slovenskem, 
1^0 -,JU dodatnih gradiv o razvoju Šolstva, razvijanju muzejsko pedagoške dejavnosti, izdajanju revije Šolska 
grad' 3 m so^e'ovanju P" razstavni, raziskovalni dejavnosti drugih ustanov predvsem s svetovalnim delom in 

dopolnjevanje razstavnega projekta »stalne razstave Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja za 
-1991« ter pripravi gostujočih razstav. 

pis Podprograma 

rn!adin^ri0S'ne na'°§e Nacionalnega programa športa uvrščamo izvajanje projektov, ki so namenjeni otrokom in 
c'°veka'/aJ- "na-'0 P°'eS sklopa pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega mladega 
s'arost 6 lzraz,t0 vzgojni pomen. Spodbujali bomo športne programe za različne ciljne skupine glede na spol, P°vei|\

raVCn znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti, ki bogatijo prosti čas in pozitivno vplivajo na zdravje, 

Priprave^ ^ tUC" turistično ponudbo. Pomembni so tudi programi vrhunskega športa: omogočajo predvsem 
^ednarr^r'nast0Pe tistih slovenskih športnikov in ekip, ki imajo realne možnosti za visoke uvrstitve na največjih 
°bjektov ^kmovanjih. Nadaljevali bomo s programi športne dejavnosti invalidov in izgradnjo športnih 
^Porta ni'b

Saj S0 ravno Športni objekti prečni pogoj za razvoj vseh segmentov športa. Ker razvoja in programov 
klavcev ^ s.tro'covnih kadrov, bo velik poudarek dan usposabljanju, izobraževanju in spopolnjevanju strokovnih 
••iziskav'v prak'an"'U stro'covne literature, znanstvenoraziskovalni dejavnosti, še posebno prenašanju izsledkov 

"S*e druSe pravne podlage 

- 0 *P0rtu (Uradni list RS, št.22/98), 
• Kacin °. . oudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 56/94), 
- Pravil^]/1 Pr0gram šPorta (Uradni list RS, št. 24/2000), 

" Odredh ° mer''^ 23 sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni, 
b°ig0 

3 ° naC'nu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99). 
Cll)i Podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

' zagot a^at' P°8°je> da se čim večje število prebivalcev Slovenije ukvarja s športom, 
" '-agotoVU- Ustrezne iavne finance za dejavnost športa, 
" 2agotQV't' ra^ Pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti na prebivalca. 
* infortn^"1 -razv°j športne stroke in znanosti, 

PoslcujIatl Posameznika, da tudi s športno dejavnostjo skrbi za svoje zdravje v najširšem pomenu besede in s tem 
" Podpirat'' V'5.''va^ na športno kulturo nacije, 
' uve]jav;'• re^',ve. ki bodo v zakonodaji spodbujale vlaganje kapitala v šport, 

Letnj. 
1 tnterese športa v drugih ministrstvih in institucijah, ki posredno vplivajo na razvoj športa. 

e/" c'0< podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Povečati n 
Povejatj j0c.ent uresničevanja Nacionalnega programa športa nad 50 % iz sredstev državnega proračuna, 
P°vee . ;evi'o otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, 
^ove?a,- .tev''° vrhunskih športnikov, 
P°večatS fVil° športno aktivnih, 
sp°p0, • tev''° udeležencev in športnih panog vključenih v sistem izobraževanja, usposabljanja in 
Na strokovnih kadrov v športu, 
namen; ^ mre^e športnih objektov izoblikovati predlog gradnje ustreznih športnih objektov in površin 

6 vsem kategorijam prebivalstva. 

2220-Inv -.. 
°btt>zložj CSt'C^e v športno infrastrukturo 

dojela* e^avnosl' v okviru proračunske postavke 
Pr^ivalstv

S
a
ebvej° Sradnjo, posodobitev in vzdrževanje športnih objektov, namenjenih vsem kategorijam 

?a6otaV]jatn ^ot 40% investicij je povezanih s šolstvom, in procesom vzgoje in izobraževanja. Tako 
P°rtna jnpr 

z vsako tovrstno investicijo pogoje za delo v javnih zavodih vzgoje in izobraževanja in v športu, 
tura je prečna za vse segmente športa in zagotavlja osnovo za razvoj športa. 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Nacionalni program športa, Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni- 
Z gradnjo mreže Športnih objektov in površin namenjenih vsem kategorija prebivalstva zagotoviti do leta 2010 0,5 
m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti na prebivalca. 

Kazalci: 
- Število kvadratnih metrov zgrajenih športnih površin in število posodobljenih športnih objektov. 

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

Zadržati raven novih in posodobljenih površin iz leta 2004. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

V naslednjih letih bodo sredstva iz državnega proračuna namenjena za razvojno naravnane projekte, ki v šport" 
predstavljajo osnovne pogoje za vodenje in spremljanje procesa treninga nadarjenih otrok in mladine ter vrhunskih 
športnikov, hkrati pa zagotavljajo tudi ustrezne pogoje za splošno vadbo - športno rekreacijo. Brez sodobne tehrn£ne 

opreme, potrebne za ugotavljanje in spremljanje psihosomatičnega statusa športnikov in za pomoč pri načrtovanju io 
izvajanju procesov treniranja vrhunskih športnikov, si danes ne moremo več predstavljati razvoja športa. 

Program investicijskih transferov je razdeljen v več projektov, in sicer: 
- izgradnja in tehnološka posodobitev pokritih športnih površin, 
- izgradnja in tehnološka posodobitev nepokritih športnih površin, 
- investicijska športna oprema, 
- oprema za diagnostiko športnikov, 
- športni objekti za mladino in športno rekreacijo. 

7100 - Program vrhunskega športa 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V sklopu vrhunskega športa imajo prioriteto programi, ki omogočajo predvsem priprave in nastope tistih slovenskih 
športnikov in ekip, ki imajo realne možnosti za visoke uvrstitve na največjih mednarodnih tekmovanjih. S tej" 
vrhunski šport promovira Slovenijo v svetu inje multiplikator in generator množičnih oblik športnega udejstvovanja 
različnih slojev prebivalstva Slovenije. 

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

Izhodišča: Nacionalni program športa, Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na 
državni ravni. 

Kazalci: 
- število kategoriziranih športnikov, 
- število udeležencev na evropskih in svetovnih prvenstvih, 
- število medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih. 

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

Zadržati raven osvojenih medalj slovenskih športnikov na velikih mednarodnih tekmovanjih, zadržati števil0 

vrhunskih športnikov na ravni iz leta 2004 in zadržati število tekmovalcev na svetovnih in evropskih prvenstvih- 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Priprave vrhunskih športnikov, predvsem slovenskih državnih reprezentanc v športnih panogah, ki so na 
programu olimpijskih iger, ter delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez. Priprave in nastopi na olimP'J. 
igrah, priprave na mediteranske igre, mladinske igre Alpe-Jadran in EYOF in podelitev nagrad za osvoj 
olimpijske medalje. 

Sklepanje zavarovalne police za nezgodno zavarovanje športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektiv11^ 
razreda za primere nezgod, kar je velikega pomena predvsem v primeru trajne invalidnosti, ko mora športnik ko 
svojo športno kariero. Vrhunskemu športniku svetovnega razreda se na njegovo zahtevo sofinancira obv 
zdravstveno zavarovanje, za porodniško varstvo, za nezgodno zavarovanje ter za obvezno pokojninsko in invai' 
zavarovanje, vendar le, Če njegovi dohodki ne presegajo trikratne povprečne plače v republiki Sloveniji. 
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^ ■ Strokovne in razvojne naloge v športu 

"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^cionalni program športa opredeljuje na področju razvojnih in strokovnih nalog v športu naslednje vsebine, ki se 
nancirajo iz javnih financ: izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 
stvenoraziskovalno dejavnost, založniško dejavnost, spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje 

m . *»a> ve'ike mednarodne športne prireditve, športne objekte, informacijski sistem na področju športa, 
arodno dejavnost ter delovanje športnih organizacij. 

izoh^<' k' -Se izvajaJ° v okviru te proračunske postavke, podpirajo vse segmente športa. Sem sodijo zlasti 
dfclav ^6' usPf>sa^5Uanje in spopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev povezanih S' športom, še posebno 
"Do k* prostov°ljcev, ki prevladujejo v slovenskem športu. V ta okvir sodi tudi izvajanje temeljnih, predvsem pa 
pjj , . 'n razvojnih raziskav s področja športa, izdajanje strokovnih in drugih športnih publikacij ter svetovanje 

Sport eyanJu °trok v šport. Strokovne naloge v športu obsegajo tudi ugotavljanje zdravstvenega statusa 
športn V 'n nj^10ve ravn' treniranosti, pa tudi spremljanje in vrednotenje psihosomatičnega stanja udeležencev v 
ler. ,1 kreaciji. V to dejavnost sodijo tudi razvijanje sistema priprave športnikov, svetovanje pri pripravi treninga 
^ ologije procesa treniranja in merilnih postopkov. 

0bseembne str°kovne naloge v športu se nanašajo tudi na izvajanje pravilnika o dopinški kontroli in kontroli spola, 
nedn^0 tU^' SCK'e'0Vanje na podlagi podpisanih meddržavnih protokolov ter udeležbo športnih delavcev na 
vzdo kongresih. V ta sklop spadajo tudi plačila članarin mednarodnim športnim organizacijam in 
finan -aVltfv "^rotacijskega sistema, ki bo vseboval podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, 

tih Clranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. 
' in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

državni ^ ^ac'onalni program športa in pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na ravni s katerim določamo programe in obseg ter višino sofinanciranja na razpisu izbranih programov. 
Kazali; 

športu ^0rtn'^ PanoS vključenih v sistem izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v 
0 programov usposabljanja, 

1 udeležen< 
1 izdanih si 
1 meritev, 

5t .. * ,  
Štev!i° UC^e'e^encev usposabljanja, 
*,„ ..° ^anih strokovnih publikacij, 
Število meritev, 
PlaC»lo članarin, 

- 0 c^jnih raziskovalnih projektov. 
J' na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Stevil0 s 
p°Vejati P°rtn,h panog vključenih v sistem izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanj strokovnih kadrov 
Vdanih' 113 število programov na 180, število usposobljenih pa na 1300. Prav tako želimo povečati število 
lisico St

|
ro'covnih publikacij na 15 naslovov, podeliti vsaj 10 štipendij študentom FŠ, sofinancirati vsaj 3 ciljne 

rtiedtiarr,H P.rojektc> število meritev pripravljenosti športnikov na 7000 meritev in zagotoviti plačilo članarin 
Oj lm ln evropskim organizacijam v 30 športnih panogah. 

,evprojektov v okviru proračunske postavke 
ktu 2oos 

v katere ^naCrtujemo dopolniti sistem izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu, 
Podpira^3 vključenih vsaj 5 novih nacionalnih športnih zvez, in štipendirati vsaj 10 študentov Fakultete za šport; 
s°delov 'i .0 založniške dejavnosti s sofinanciranjem izdaje posameznih publikacij in revij, pri katerih bi 
športnik ° ^ nacionalnih športnih zvez ter izdajo do 15 strokovnih publikacij; preprečevati želimo uporabo za 
delovni nedovo'jenih poživil in postopkov s kontrolo naključno izbranih vrhunskih športnikov; načrtujemo 
Pan°gahv na me<*narodni ravni (zlasti plačilo članarin mednarodnim in evropskim organizacijam v 30 športnih 
B 

b °Pravljati druge naloge, ki p>omenijo nadaljevanje dela iz leta 2004. 
' ^voja « 

strQkovnih>Iirta ^rez str°kovnih kadrov zato bo poudarek na usposabljanju, izobraževanju in spopolnjevanju 
Poseb avcev> sofinanciranju pripravništev, izdajanju strokovne literature, znanstvenoraziskovalni dejavnosti 

1 '^form n° prenašanju izsledkov raziskav v prakso. Nadaljevali bomo z dejavnostmi v boju proti dopingu v Športu, 
§Portnikov

12aClJ° ^Porta v Sloveniji, z mednarodnimi dejavnostmi, z ugotavljanjem in spremljanjem pripravljenosti 
črtnih V ^ ?vet°vanjem treningov, ki so temelj uspešnosti v športu, in z organizacijo velikih mednarodnih 
®°sPodar'fnre^teV' ^ višaj° motivacijo za šport in športno aktivnost ter imajo promocijski učinek za šport, 
žp0rtnikov

V° 'n tur'2em- Prav tako bomo nadaljevali z aktivnostmi na področju nezgodnega zavarovanja vrhunskih 
Poitiena ' po<^e'jevanja Bloudkovih priznanj tet z aktivnostmi pri izgradnji športnih objektov, ki so ključnega 

2a uspešen razvoj športa. 

'8. 
'05 
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5619 - Šport otrok in mladine ter športna rekreacija 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nacionalni program športa opredeljuje na področju Športa otrok in mladine ter športne rekreacije naslednje vsebine, 
ki se sofinancirajo iz javnih financ: športno vzgojo otrok in mladine, športno dejavnost študentov in šport®0 

rekreacijo. 

Med prednostne naloge nacionalnega programa športa uvrščamo izvajanje projektov, ki so namenjeni otrokom in 

mladini, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega mladega človek2 

tudi vzgojni pomen. Prednost imajo tudi športno rekreativni programi za različne ciljne skupine glede na sp° • 
starost, raven znanja, pripravljenost in stopnjo motiviranosti. 

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

Izhodišče je Nacionalni program športa in pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na 
državni ravni s katerim določamo programe in obseg ter višino sofinanciranja na razpisu izbranih programov. 

Kazalci: 
- število otrok, mladine in študentov, ki se ukvaijajo s športom 
- število športnih gimnazij in število športnih oddelkov v športnih gimnazijah 
- število redno športno aktivnih in športno aktivnih 

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

Povečati število otrok, mladine in študentov, ki se ukvaijajo s športom - v programih preveijanja plavanja nsj bj 
sodelovalo vsaj 89 % osnovnih šol, med šolarji 5. razredov naj bi delež plavalcev ohranjali na 85 %; v Pr0Je^ 
Zlati sonček in Krpan kjer je sodelovalo preko 70.000 otrok, naj bi se število sodelujočih otrok povečalo za 1.5 ° 
ter šolska športna tekmovanja, kjer je sodelovalo okoli 95.000 otrok se bo povečalo za 1,5 %. 

Otrokom in mladini, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, zagotoviti take pogoje, ki bodo ob uspe^ 
športni karieri omogočili tudi normalno šolanje. Zato ohranjamo deset športnih gimnazij s 47 športnimi oddelki. 

Na področju športne rekreacije ohranjamo število redno športno aktivnih na 21 % in načrtujemo povečanje števil® 
športno aktivnih za 0,5 %. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka in mladostnika se zavzemamo, da bi bil otrok 
aktiven vsak dan, zato nadaljujemo s projekti: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, s programi v počftniCwj» 
šolskimi športnimi tekmovanji in programi v športnih oddelkih ter s programom Vsak dan pol ure športne rekrea J 
V projekte panožnih športnih šol so vključeni otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne 2,18 ...j 
in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Programi za mladino od 15. do 20. leta so namen) ^ 
predvsem izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanj" 
zmanjševanju negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju z ^ 
škodljivih navad (kajenje, alkoholizem, narkomanija) ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovaln ^ 
Podpiramo tudi štipendiranje in programe, ki zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmer-'en-!:Dj 
doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi, n8m ga 
študentom, so dopolnilo intelektualnemu delu in pripomorejo k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu nje6° 
telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti. 

Nacionalni program športa podpira tiste programe športne rekreacije odraslih, ki ohranjajo in izboljšujejo cejos: 
zdravstveni status, humanizirajo človekovo življenje, zmanjšujejo negativne posledice današnjega načina Ž|VJ ,ne 
in dela, preprečujejo upadanje splošne vitalnosti človeka; ti motivi naj pritegnejo čim večje število ljudi v r 
oblike dejavnosti. 

Spodbuja se tudi športna dejavnost invalidov, ki je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zu 

revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvaijajo s športom. 

4392 - Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje v športu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
„ovijanj« 

Znanje načrtovanja, organiziranja in izvajanja programov v športu je odločilnega pomena za zago"* J ^ 
konkurenčnosti slovenskega vrhunskega športa v svetovnem merilu. Prav tako je znanje ključnega pome 0 
spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti ukvarjanja s športno rekreacijo in športnim turizmom in interesno P ^ 
vzgojo mladostnikov. Zato razvijamo celovit projekt vseživljenjskega usposabljanja na področju športa, ^ 
omogočil delo v športu, spodbudil povečanje zaposlovanja, povečal število strokovno usposobljenih sP^ v 
delavcev ter dvignil kakovostno raven znanja športnih delavcev. Glede na to, da je šport pomemben pf 
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I^u, se bo z usposabljanjem strokovnih kadrov na področju športa razvila in dvignila tudi kakovost športno- 
ne ponudbe in novi produKti na področju turizma. 

dišča In kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

^°diŠČa: Nacionalni program športa, Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na 
Vni ravn' 'i Enotni programski dokument Ukrep 2.3. Vse življenjsko učenje. 

Kazalci; 

- fV-!° udeležencev usposabljanja v»o na novo usposobljenih (prejete diplome, ki so javna listina) 
Cilji na n,voju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Čimr0Jekt0m P°večHiemo število udeležencev usposabljanja strokovnega kadra v športu (vsaj 975 udeležencev), s 
raVen 6 ■'lm številom uspešno zaključenega usposabljanja s prejeto diplomo in zvišujemo zaposlovanje v športu, 
pr0graJ^

tro'covneSa znanja, povečujemo število programov usposabljanja: in izboljšujemo kakovost športnih 

^rQZlofh ^ ev projektov v okviru proračunske postavke 

^om sledimo skladnosti z izboljšanjem in povečevanjem znanja na področju športa, ravnanju s človeškimi 

•n zd '30sPe^evanju zaposlovanja strokovnih športnih delavcev v športu in z njim povezanimi panogami-turizmom ravstvom. Projekt je regionalno uravnotežen. 

^ Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - športno-turistična infrastruktura 
rQZlofb ^ dejavnosti v okviru proračunske postavke 

novi^0 športno turistične infrastrukture se bo povečala atraktivnost turističnih destinacij, dodatna ponudba 
razvoj rnst!^nih produktov, izboljšala struktura gostov, povečalo število dnevnih in stacionarnih gostov, pospešil ^ otelirstva, gostinstva, trgovine, glede na regionalnost objektov tudi razvoj kmečkega turizma. 

3 Ponudba novih turističnih produktov nudi enake možnosti med spoloma tako za zaposlovanje kot za 
TOo-rekreativno dejavnost. 

tehnoioo^C<ifeni'nost' cističnih destinacij zagotavlja trajnostni razvoj. Projekti bodo zasnovani na okolju prijaznih 
Centrov 'XK^° °koljske prednosti, ki jih ima posamezna destinacija, le še poudarili. Razvoj večnamenskih 
°m°goč • v okolje, podpira, prepoznavnost identitet posameznih lokalnih in regionalnih okolij, hkrati pa 2VaJanj® programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu. 

kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
Sodišče: « 

1 Programski dokument, prioriteta št. 1, ukrep 2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij. 
kazalci: 

ie/Hi °VeČanje levila gostov ' cilji na 
" niv°ju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

je locira
n°f'tev Se PoveCa'o do leta 2006 za 10 %, do leta 2008 pa za 15 % na območju turistične destinacije, kjer 

j- " POrtno"turisti£ni objekt. 
p v P'ojektov v okviru proračunske postavke 
sPodbuja '■ bodo izbrani preko Javnega povabila za oddajo predlogov celovitih projektov za ukrep: nJe razvoja turističnih destinacij za obdobje 2004-2006. 

4393-'St 
j rU turn' skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje v športu 

dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Vložitev H • 2a. ^javnosti v okviru proračunske postavke 4392. 

Poifebn!fn''e^a'ft'v,nosti" proračunska postavka Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje v športu je 0 ^financiranje v višini 25 %. 
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4371 - Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - športno-turistična infrastruktura 

ObrazJoiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev dejavnosti je v okviru proračunske postavke 4372. 

Za izvajanje aktivnosti - proračunska postavka Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - športno-turisti^113 

infrastruktura je potrebno sofinanciranje v višini 25 %. 

19013301 - Urejanje izobraževalnega sistema   

Opis podprograma 

Podprogram Urejanje izobraževalnega sistema je namenjen zagotovitvi sredstev za delovanje ministrstva kot org^ 
in vseh tistih aktivnosti, ki jih ministrstvo izvaja in se nanašajo na področja, za katera je ministrstvo zadolženo- 
tem programu se zagotavljajo sredstva za delovanje centra za mobilnost, evalvacijo, nacionalni kurikulum ter 
promocijo izobraževalne dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonodaja: 
- Zakon o državni upravi RS (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03) in novele Zakona o vladi (Uradni list št. 123//0*)> 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03), 
- Zakon o usmeijanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) 
- Operativni načrt med MŠŠ in Evropsko komisijo, 
- bilateralni sporazumi in programi sodelovanja na področju izobraževanja idr. 
- Enotni programski dokument 2004-2006, 

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

V omenjenem podprogramu so zagotovljena sredstva za aktivnosti, s katerimi se zagotavlja uspešno in učink°vlt^ 
delovanje sistema izobraževanja v Republiki Sloveniji, s poudarkom na zagotavljanju konkurenčnosti zM1*)3 

evropskem prostoru, kot na primer sredstva za zagotavljanje učinkovitosti porabe strukturnih skladov, za izvaji 
programov za vsebinsko prenovo vzgoje in izobraževanja, vključevanje Republike Slovenije v mednar 
aktivnosti, promocijo šolstva ipd.. 

3024 - Plače 

ObrazJoiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
• • • & ki ^ Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2005 smo načrtovali sredstva za plače za 204 javne uslužbence, ^ „ 

zaposleni v Ministrstvu za šolstvo in šport. K temu smo dodatno načrtovali sredstva za plače za prehod 3 zaposK'^ 
iz Ministrstva za javno upravo - Centra Vlade za informatiko s 1.3.2005 in 2 zaposlenih iz ukinjenega Ministri3 

informacijsko družbo s 1.4.2005. 

Skupaj je v skladu s Skupnim kadrovskim načrtom državnih organov na dan 31.12.1005 v ožjem ministrstvu la^ 
zaposlenih 209 javnih uslužbencev. 

V okviru sredstev za plače so načrtovana sredstva tudi za druge osebne prejemke zaposlenih, kot so: pova ^ 
stroškov za prevoz na delo in z dela, povračilo stroškov prehrane med delom, za nadomestilo plače funkcionau^ 
prenehanju funkcije, za odpravnino ob upokojitvi, za regres za letni dopust, za plačilo premij kolektiv 

prostovoljnega pokojninskega zavarovanja ipd. 

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

Izhodišča za izračune predlogov pravic porabe so splošna proračunska izhodišča, veljavna sistemizacija 
mest in Skupni kadrovski načrt državnih organov. 

3348 - Materialni stroški 

ObrazJoiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
ravi 

Na podlagi novel Zakona o vladi (Uradni list RS št. 123/04, 18.11.2004, ZVRS-D) in Zakona o državni u ^ 
(Uradni list RS št. 123/04, 18.11.2004, ZDU-1C) se je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport razdelil0 n eI1i 
ministrstvi, kar pomeni da je Ministrstvo za šolstvo in šport pričelo poslovati samostojno, kar posledično p 
dodatne stroške v času same razdelitve kot tudi pri vzpostavljanju posameznih poslovnih funkcij. Ministrs z 

tudi poslovne prostore na dveh lokacijah, kar povečuje stroške delovanja. Materialni stroški so p°v 
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^gotavljanjem tekočega poslovanja ministrstva, vključujoč stroške izobraževanja, usposabljanja, službenih 
vanJ, sodelovanja in sofinanciranja konferenc, ipd. 

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

V' Prorai-urla 23 'e'° 2005 pri proračunski postavki - materialni stroški smo upoštevali navodila za pripravo 
samo naČrtov. V letu 2005 se je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport delilo in je organ začel delovati ^ s ojno. Ministrstvo ima poslovne prostore na dveh lokacijah, kar povečuje stroške delovanja. 

'0i na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

"j Je nemoteno delovanja organa z vidika materialnih potreb. 

°Htev projektov v okviru proračunske postavke 

Doo^V^en.° k'ag° in naročene storitve na obeh lokacijah ministrstva za nemoteno delovanje ter izboljšanje delovnih P°t>ojev zlasti na Župančičevi 6. 

0 ^ *nyesticije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
Žitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

tjk ^ t0v'tev najnujnejših osnovnih sredstev (brez računalniške opreme) za delovanje organa. 
^ a in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo Izračuni predlogov pravic porabe 

(Uradnih D°Vd Zak0Da 0 vladi (Uradni list RS št. 123/04, 18.11.2004, ZVRS-D) in Zakona o državni upravi 
^'nistrstv'^lr ^ '23/04, 18.11.2004, ZDU-1C) seje Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport razdelilo na dve 
dodatne Ji pomeni da je Ministrstvo za šolstvo in šport pričelo poslovati samostojno, kar posledično pomeni 
natnenieS ^ne ®ves,,ciis'B stroške, kot tudi investicijske stroške notranjih organizacijskih enot Večina sredstev je 
'°čenih l" v n?!cu'>u oz*roma odplačevanju najema s postopnim odkupom (leasing) pisarniške opreme na dveh 
delovnih" Potnikova 38 in Zupančičeva 6. Predvsem na slednji lokaciji je potrebno zagotoviti izboljšanje 
ter osta!<w -V' ^'n'strstvo i"13 sorazmerno star in skromen vozni park, izrabljene in zastarele fotokopirne stroje 

čim. 

' Ostal . - —.MUOHU lino 0 pisarniško in komunikacijsko opremo. 

J' na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilj '  "•--v 

nemoteno delovanja organa in izboljšanje (posodobitev) delovnih pogojev z vidika osnovnih sredstev. 

Pr d eV*>r°^e*lov v °kviru proračunske postavke 
izrabljenih6 mvest'c'je oziroma investicijsko vzdrževanje je zaradi delitve ministrstva in zastarelih oziroma 
Zagoni- ,osnovnih sredstev ter zaradi delovanja ministrstva na dveh lokacijah, nujno potrebno z namenom Janja delovanja organa. 

"^60 - p , 
center za mobilnost 

"Zložit ev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
MrsJi več* 
držav Čla 'C UČ'n'cov'lost' dela ter priporočil in pričakovanj nekaterih mednarodnih institucij, ki jim sledi večina 
^'nistrstva'0 ^ držav, seje pojavila potreba po racionalnejši organiziranosti mednarodne dejavnosti 
Ustanovi|0 ,lnistrstvo je P° vzoru izvedenih organizacijskih sprememb v številnih državah EU v letu 2003 
sam0 na J0VI javn' zavod, na katerega je preneslo tisti del mednarodne dejavnosti, ki je v funkciji javne službe, 

^odišč ran^a V0<^en^e P0''1^ 'n nadzor. • 
" ^"zalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

ena dela i,- 
* °bseow •Se.,Zračunag,edena: 

* drugi °. ov ter prispevkov in davkov (plače), 
" 'zdatkT^^zaP0S'en''1 (regres za prehrano, regres za letni dopust, prevoz in delo, jubilejne nagrade), 
ni c^ ° 'n st°ri've (materialni stroški) Izvajanje dejavnosti (projekti, naloge, programi). 

" nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
ni cilj,- C 

'^menjav u,*8 so >zvajanje nalog Nacionalnih agencij za programe Skupnosti, tehnično-strokovno izvajanje 
POmočj vlfp6'1 VrSt' adrninistrativno-tehnična podpora pri izvajanju ukrepov in aktivnosti evropske strukturne 

■ja. 
C' sem'narjev, delavnic in ostalih srečanj ter izdelava analiz in strokovnih podlag za programska področja. 

Podrojja p J.U s pobudami Skupnosti ter dri 
diferenc ° ^ navedenega še priprava in izdaj 

druge naloge, ki so podporne aktivnosti za vsa navedena programska 
izdaja publikacij ter drugih informacijskih gradiv, organizacija in izvedba 
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Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) opravlja operativno tehn^ne 

in administrativne naloge za programe Skupnosti ter različne programe mobilnosti na področju izobraževanja m 
usposabljanja, ki so opredeljeni v bilateralnih in unilateralnih programih, CEEPUS in Fullbright programa ter za 
zamejce, izseljence in kadre iz držav JVE. 

6870 - Evalvacije in nacionalni kurikulum 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se financirajo programi za vsebinsko prenovo, spremljanje in evalvacijo nacionalnega kurikute 
za sistem vzgoje in izobraževanja do douniverizitetne ravni ter za delovanje imenovanih strokovnih teles, 
sodelujejo pri pripravi nacionalnih dokumentov (programi, učni načrti, koncepti, strategije....) ali sprejem®« 
nacionalnih dokumentov (strokovni sveti, ki jih je za posamično področje vzgoje in izobraževanja imenovala vladaj- 

V letu 2005 bodo sredstva namenjena za financiranje delovanja že imenovanih strokovnih svetov in strokovnih 
komisij, za nadaljevanje vsebinske prenove programov s področja otrok s posebnimi potrebami in poklici & 
izobraževanja. Zagotovljena bodo tudi sredstva za pripravo nacionalnih dokumentov kot so Koncept dela z otro i 
učnimi težavami, Koncept uresničevanja zdravja v kurikulu ipd. 

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

Število prenovljenih programov; konceptov; obseg spremljanja in evalviranja; število članov komisij in °',se® 
gradiv, o katerih odločajo. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Število prenovljenih programov; konceptov; obseg spremljanja in evalviranja; število članov komisij in obseg 
gradiv, o katerih odločajo. 

2398 - Informatizacija organa 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovitev najnujnejše računalniške opreme in storitev za potrebe delovanja informacijsko komunikacijske^ 
sistema ministrstva. Poleg tega pa tudi zagotovitev najnujnejše programske in strojne opreme ter stori'®1' 
dograditev in delovanje informacijsko komunikacijskega sistema, ki med drugim zagotavlja prenos poctetkov ^ 
ministrstvom in vzgojno izobraževalnimi zavodi (financira ministrstvo) ter drugimi državnimi organi, kot tu 
notranje poslovanje ministrstva. 

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

Izhodišča so: . . jp 
- zastarela in dotrajana aktivna stikalna in mrežna oprema, dotrajani sistemi za brezprekinitveno napajanj 

sistemi za izdelovanje varnostnih kopij podatkov. ,-gD0 
- Zastarele in dotrajane delovne postaje, ki onemogočajo nonnalno delo zaposlenih na ministrstvu in posle 

težave in višji stroški vzdrževanja te opreme. vjtve 
- Lokacija Župančičeva 6, kjer se nahaja glavni računski center ministrstva je ostala v ozadju zaradi P^^^ti 

nove lokacije na Kotnikovi 38 in posodobitve opreme na lokaciji Trg OF 13. Zaradi zastarelosti in dotraj 
opreme na lokaciji Župančičevi se pojavlja problem nekompatibilnost sistemske programske opreme. g ^ 

- Za nemoteno delo potrebujemo licence za osnovna orodja, ki jih uporabljajo zaposleni na MŠŠ in 'ice 

strežniška orodja, ki bodo poenotila sistemsko programsko opremo. ni 
- Vzdrževanje strojne in programske opreme zagotavlja nemoteno delovanje IKT sistema, predvsem opreme, 

več v garanciji je pa še vedno funkcionalna in v uporabi. 'gkega 

- Vzdrževanje Oracle baz ministrstva in SUN strežnikov na katerih so te baze zagotavlja varnost tako stre^'ncev, 
sistema kot baz podatkov, ki so vitalnega pomena za nemoteno poslovanje ministrstva (baza udele 
zavodov, vseh zaposlenih v šolstvu, ...). 

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

Cilji; Ikrila 
- Prenova mrežne infrastrukture na lokaciji Župančičeva 6, ki bo poenostavila podporo uporabnikom in P° 

IKT poti' x„i0 vam°5t 
- Ločitev razvojnih in produkcijskega okolja - strežniki za aplikacije bodo podvojeni, kar bo povecai" 

sistema. 



adaljnje posodabljanje in vzdrževanje komunikacijskih poti, ki omogočajo zajem in izmenjavo podatkov iz 
Shodov, kijih ministrstvo financira. 
Nacionalizacija poslovanja (finančno in časovno). 

Kazalci: 
^aniost podatkov s katerimi razpolaga ministrstvo se bo povečala. 

V na.^T opremi se bo normaliziralo (nadomestitev zastarele in dotrajane opreme), 
omunikacijske poti med MŠŠ in zavodi se bodo letno usklajevale s potrebami po povečevanju pasovne širine 

Ob ^ k°'^ina prenosa podatkov). Molitev projektov v okviru proračunske postavke 

b° str°jna ^ programska oprema ter komunikacijska oprema za nemoteno delovanje informacijskega 
lkacijskega sistema ministrstva (strežniki, stikala,...) na obeh lokacijah ter posodobitev delovnih postaj in 

orod" ~reme' ^e' sredstev bo namenjenih tudi za nakup in obnovo licenčne programske opreme oz. programskih J (EA Microsoft, Oracle, antivirusni programi,...). 

^ ^" ^nventarizacija premoženja 
zlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod|StVa na ^ Postav'(' so namenjena za plačilo stroškov odvetniških storitev, zagotavljanju cenitev in drugih g v postopkih priprave razpolaganja z državnim premoženjem in postopkih urejanja zemljiško-knjižnih stanj. 
Sodišča i 

" *"Zo/c/ (indil-atorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

nuinr>°Vana sre^stva za pripravo postopkov razpolaganja z državnim premoženjem so racionalno zmanjšana na 0 Potreben nivo. 
I 

06 ^et*nar<>dna dejavnost 
iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

(Predun -^aVn0st na omenjen' postavki zajema sofinanciranje mednarodne dejavnosti s področja izobraževanja 
^dnar'^61^116'00 ^°'stvo' vključno z glasbenim šolstvom), promocija slovenskega jezika v tujini in doma, 
so(jeio na ^eJavnost opredeljena v bilateralnih sporazumih in programih sodelovanja na področju izobraževanja, 
P°veza\^e V mu't''atera'n^1 organizacijah ter regionalnih povezavah: Svet Evrope, Unesco, OECD regionalne Ve, itd. za podporo razvoju slovenskega šolstva. 

'2°bra?m ^O'goročni cilj te dejavnosti je podpora razvoju slovenskega šolstva za graditev primerljivosti našega 
evalneg3 sistema z mednarodnimi standardi. 

°dišČQ i ^ " kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

s°fwanc"n'^Van''e °''-iev načrtujemo sofinanciranje mednarodnega sodelovanja osnovnih in srednjih šol; 
Prireditev^6 u^e'ei^e dijakov na mednarodnih olimpijadah znanja, sofinanciranje glasbenih tekmovanj in 
serriina ' V ^'as^>cnern Šolstvu; sofinanciranje multilateralnih, regionalnih in bilateralnih projektov (organizacija 
strokov h' ^rev°d' temeljnih dokumentov, udeležba na mednarodnih srečanjih, izobraževanje učiteljev, priprava 

leln% 
1 gradiv); sofinanciranje revije Glasnik Unesco. 

k "0 n'V°*U Prora^uns^e postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- Števil C-u 6 Prenosa mednarodnih rezultatov v nacionalno šolsko prakso 

m organiziranih mednarodnih aktivnosti 
GZloŽi ^ ev Projektov v okviru proračunske postavke 

1 glasbe"'' S° V P°^poro razvoju šolstva na douniverzitetnem ter univerzitetnem oz. visokošolskem nivoju (vključno 
(dvojtr- šolstvom). Slednji sklop sodelovanja se uresničuje predvsem v oblikah dvostranskega sodelovanja 
Svet gv 

1 sP°razumi, programi, protokoli); s sodelovanjem v večstranskih mednarodnih organizacijah (Unesco, 
Pe> OECD, nekaterih dejavnostih EU programov). 

^12 . j> . 
. 'Prava na strukturne sklade 

"font, 

se ^odo aktivnosti za črpanje sredstev iz strukturnih skladov intenzivirale. 

•*«Cv t! * 
^ eJivnosti v okviru proračunske postavke 



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

Predlog porabe temelji na ocenjeni stopnji pripravljenosti za črpanje sredstev iz strukturnih skladov ter na 
predvidevanjih po prihodnjih potrebah po tovrstnem izobraževanju. Prav tako pa temelji na Phare TwinnWg 
projektu. 

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

- število usposabljanj za strukturne sklade, 
- število obiskanih seminarjev, 
- število posvetov o strukturnih skladih (možno tudi sestanki v zvezi s strukturnimi skladi). 

ObrazJožitev projektov v okviru proračunske postavke 

Predvideni okvirni projekti se bodo izvajali za dokončno pripravo na črpanje ukrepov, ki jih bo z dodatnim1 

strukturnimi sredstvi izvajalo Ministrstvo za šolstvo in šport, ter za nadaljnjo vzpostavitev in usposobitev 
organizacijskega okvira in struktur za izvajanje (Phare tvvinning 2002) ukrepov na nacionalni in regionalno/lokain 
ravni. Pri tem gre predvsem za izvedbo nujnih spremljajočih aktivnosti (posveti, seminaiji, usposabljanja...). 

4019 - Promocija izobraževalne dejavnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki Promocija izobraževalni dejavnosti so namenjena: 
- Sofinanciranju izdajanja mladinskih in strokovnih revij, s čimer se omogoči čim večjemu številu otrok dostop 

mladinske periodike ter izdajanju periodike, ki jo uporabljajo tudi v šolah. 
- Podpori delovanja društev katerih dejavnost je povezana z vzgojo in izobraževanjem. 
- Za nagrade RS za največje dosežke na področju vzgoje in izobraževanja. 
- Drugim projektom za promocijo na področju izobraževanja, še posebej strokovnega in poklicnega šolstva. 

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

- Število strokovnih in mladinskih revij, ki ustrezajo razpisnim pogojem Javnega razpisa za sofinanciranj6 

mladinske in strokovne periodike. 
- Število društev, katerih dejavnost je povezana z vzgojo in izobraževanjem, je bilo in je bilo deležnih podp0 

ministrstva. 

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

- Zagotavljanje kvalitetne priprave periodičnih publikacij, namenjene udeležencem ter strokovnim delavcem v 

vzgoji in izobraževanju. 
- 11 nagrad RS za največje dosežke na področju vzgoje in izobraževanja. 
- Podpora delovanju društev, katerih dejavnost je povezana z dejavnostjo vzgoje in izobraževanja. 
- Promocija izobraževalne dejavnosti, še posebej strokovnega in poklicnega Šolstva. 

2397 - Razvoj in vzdrževanje računalniških aplikacij 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dolgoročni cilji izvajanja nalog v okviru te postavke so zagotavljanje transparentnosti finančnih tokov P 
zagotavljanju financiranja dejavnosti vzgoje in izobraževanja, integrirane infoi..iacijske podpore procesom v vZ°.. 
in izobraževanju (elektronski zajem različnih podatkov v vzgojno-izobraževalnih zavodih) v smeri racionali® ^ 
poslovanja državne uprave zaradi standardizacije evidenc in registrov državnega pomena ter v smeri pribliieva J 
upravi. 

vseh 
Glavni namen vseh dejavnosti v okviru te proračunske postavke je zagotavljanje nemotenega delovanj«* ^ 
aktivnih programov in s tem nemotenih delovnih procesov, kateri so informatizirani, sledenje zakonodaj1 

približevanje posameznih programskih sklopov in šifrantov v celovit informacijski sistem. 

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

V letu 2005 se bo izvajal v skladu s Strateškim načrtom informatizacije MŠŠ, Strateškim načrtom državnega Poli*-Zt 

strateškimi smernicami Vlade RS in dejanskimi možnostmi, reinženiring programskih sklopov v smeri e-pos'° 
povezovanja z drugimi državnimi evidencami ter registri. 

Na podlagi ocene pričakovane nadgradnje programskih sklopov in potrebne dinamike posameznih aktivn^'' 8 
programskih sklopih, ter dinamike poslovnih procesov ministrstva kot tudi zavodov temelji podrobno del' 
poraba proračunskih sredstev. 



e'V'na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
kjdikatorji uspešnosti so nemotena podpora delovnim procesom v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, 

ovoljstvo strokovnih delavcev, zadovoljstvo zunanjih uporabnikov in širše javnosti. Upošteva se tudi dostopnost 
ormacij javnega značaja državljanom ter koristnost le teh, racionalna poraba proračunskih sredstev ter pospešitev 

Posameznih procesov. 

"Možitev projektov v okvitru proračunske postavke 

j^a ,ej proračunski postavki je projekt: Aplikacije za elektronski zajem podatkov, katerega namen je spremljanje 

sist °Ja m na<^£radnje uporabniških programskih sklopov, katere smo skladno s strategijo razvoja informacijskega ema ministrstva ter priporočil revizij, pričeli posodabljati in sicer na enotni platformi ter s standardizacijo 
jeznih zapisov, zaradi vzpostavljanja avtomatične povezave med posameznimi programi (enkratni vnosi, 

1 Podatki...). Aplikacije se predelujejo v spletne rešitve in tako udejanjamo e-poslovanje državne uprave. 

Ob^ ' komisij za strokovne izpite Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

delav^ ^ namenjena pokrivanju stroškov za delo izpitnih komisij, pri katerih opravljajo strokovne izpite strokovni c>, zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Le-ti moraio v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 

vzo • m lzo'3raževanja ter s Pravilnikom o pripravništvu in o strokovnih izpitih strokovnih delavcev na področju 

lVi ^ m 12°^ra^cvanja pristopiti k opravljanju strokovnega izpita. 
a tozalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

na izr!" Sre<ktev temelji na predvidenem številu prijav ter vrednosti, ki članom komisije ter predsedniku pripadajo 
p0 

r~ane8a kandidata. F'redvideno število prijav je izračunano ob upoštevanjem števila prijav v preteklem letu, 

je d li*"0 Z ""kksom pc\rprečne rasti prijav v zadnjih treh letih. Vrednost plačila predsedniku in članom komisij 0 ena s pravilnikom ter sklepom ministra. 
Letuj cilji 

na nivoju proračunske postavke In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

. 2°Večanje števila strokovno usposobljenih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, 
;J2*OV't'vsem prijavljenim kandidatom pristop k zagovoru ustnega dela strokovnega izpita v roku, določenim z 

. ^rŠ,lni.m Predpisom. 

stm*i.0V't' 'cva''ficirane i izpraševalce v posamezne izpitne komisije ter jim zagotoviti plačilo za delo in povračilo 0 ov v zvezi s strokovnimi izpiti. 

4454.g , . 
iske uprave - vodenje postopkov usmerjanja 

ev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uprav k' ° ^°'°^'tvi obmodnih enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za začasno izvajanje nalog šolskih 
diskih ' ^ do'oča o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, štev. 21/03) določa, da naloge 
p°Seb uPrav> ki jih v 20., 21., 23., 24., 25., 31., 32., 33., 34. in 35. členu določa Zakon o usmerjanju otrok s 
SI™' P°trebami (Uradni list RS, štev. 54/00) opravljajo neposredno območne enote Zavoda Republike je za šolstvo. Navedene naloge izvajajo kot svoje pristojnosti najdlje do 1.9.2005. 
V SI^]qqJ 
raz''CneU Z. Ekonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, se otroci s posebnimi potrebami usmerjajo v 
enotah ' .n-'Irn .ustrezno prilagojene, programe vzgoje in izobraževanja. V postopku usmerjanja se na območnih 
v kater'Dn')rav' 0<"°^t>a o usmeritvi, s katero se določi vrsta programa vzgoje in izobraževanja, vrtec, šola ali zavod, 
otrok v83 k° otr°k vključen, obseg in način izvajanja dodatne strokovne in druge pomoči, morebitno zmanjšanje 
kobrah kadrovski, prostorski, materialni in drugi pogoji, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in 

Sevanje otroka. 
in i ^ ^ aza/c/ (indikatorji} na katerih temeljijo Izračuni predlogov pravic porabe 

Svetova|2°°5 k° na območn ih enotah Zavoda RS za šolstvo za vodenje postopkov usmerjanja zaposlenih 15 
t. v ln '.5 administrativne sodelavke. 

nanČni i 
de]°daj | " 23 v°denje postopkov vključuje: sredstva za plače in druge izdatke, sredstva za prispevke 
darovanj' SrCdStVa M blag0 in storitve in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 



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

Indikator uspešnosti je število izdanih in v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi pripravljenih odločb 0 

usmeritvi. V prihodnje pa bo indikator uspešnosti tudi pravočasna usmeritev celotne populacije otrok s posebnim1 

potrebami v ustrezne programe na osnovi odločb o usmeritvi. 

ObrazJoiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka sodi v okvir projekta usmetjanje otrok s posebnimi potrebami. Postopke usmerjanja vodil0 

območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. 

4354 - Phare - lastna udeležba - 2002 Tvvinning priprava na strukturne sklade 

ObrazJoiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje aktivnosti Twinning projekta - institucionalne priprave na strukturne sklside je potrebno zagotovlt' 
sofinanciranje v višini 5 % (kritje stroškov mednarodnih vozovnic, lokalnih potnih stroškov in materi3 n 

stroškov). 

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

Z članstvom v EU se morajo ministrstva pripraviti na izvajanje posebnih odredb in regulativ, ki omogočajo črpanj® 
sredstev EU. 

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

Učinkovitost črpanja iz strukturnih skladov 

ObrazJoiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Institucionalna priprava na strukturne sklade 

4355 - Phare - lastna udeležba - 2003 Twinning instucionalna priprava rta strukturne sklad« 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje aktivnosti - Twinning priprava na strukturne sklade je potrebno sofinanciranje v višini 5 % 0°^ 
stroškov mednarodnih vozovnic, lokalnih potnih stroškov in materialnih stroškov). 

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

Ocena sposobnosti učinkovitega nadzora izvajanja strukturne pomoči 

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

Učinkovitost črpanja iz strukturnih skladov. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Razvoj sposobnosti za spremljanje projektov. 

* 
4544 - Phare 2002 - lastna udeležba - dopolnilni sklad za mobilnost 2,3 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje aktivnosti, ki jo določa že proračunska postavka 8988 - Phare CFCU - 2002 dopolnilni sklad 
mobilnost 2 in 3, je potrebno sofinanciranje v višini 20 %. 

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

Omenjeni projekti, ki jih podpira Phare tečejo od leta 1997 in posebej spodbujajo vse vrste izmenjav v evrop 
prostoru, kar je še posebno pomembno v pripravah na prost pretok ljudi v pogojih članstva EU. 

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

Število dijakov, študentov, mladih delavcev, učiteljev v okviru omenjenih mobilnostnilh shem. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

- Dopolnilni sklad Mobilnost II, 
- Dopolnilni sklad Mobilnost III. 



8988 - PHARE CFCU - 2002 dopolnilni sklad za mobilnost 2 

brazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena dodatnemu spodbujanju mednarodne mobilnosti v okviru programov skupnosti 
rates (Erazmus in Comenius) in Leonardo da Vinci: za dodatke k štipendijam Socrates in Leonardo da Vinci 

(pomoč socialno šibkejšim in povečevanje števila študentov v izmenjavah EU). Dopolnilni sklad Phare 2002 II je 
a'jevanje sheme (tuja donacija) iz Finančnega memoranduma za Nacionalni program Phare 1999. 

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

Omenjeni projekti, ki jih podpira Phare tečejo od leta 1997 in posebej spodbujajo vse vrste izmenjav v evropskem 
oru, kar je še posebno pomembno v pripravah na prost pretok ljudi v pogojih članstva EU. 

C'*j'na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
eVll° Ujakov, študentov, mladih delavcev, učiteljev v okviru omenjenih mobilnostnih shem. 

"Možitev projektov v okviru proračunske postavke 

Dopolnilni sklad Mobilnost II, 
dopolnilni sklad Mobilnost III. 

^14 - Phare CFCU - 2002 Twinning priprava na strukturne sklade 

Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
nstitucionaina priprava na strukturne sklade je namenjena razvoju institucionalnih kapacitet za učinkovito in 

e*° "nplementacijo strukturne pomoči na področju izobraževanja in usposabljanja kot elementov ^ sezivijenjskega učenja. 

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

Sredste tV£™ V ^ ^ moraj° ministrstva pripraviti na izvajanje posebnih odredb in regulativ, ki omogočajo črpanje 

t-etni ct,ji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^ Sinkovitost črpanja iz strukturnih skladov. 
Molitev projektov v okviru proračunske postavke 

^titucionalna priprava na strukturne sklade. 

Phare CFCU - 2003 Twinning institucionalna priprava na strukturne sklade 

lev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Eno^
Va 23 zagotavljanje pravilnosti, učinkovitosti in kvalitete izvajanja prioritet iz ukrepov in aktivnosti iz 

destin^" ProSramskega dokumenta, predvsem ukrepov vseživljenjsko učenje, inovativno okolje in turistične 

^ *a in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

na sP°sobnosti učinkovitega nadzora izvajanja strukturne pomoči. 
cif it na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ovito črpanje iz strukturnih skladov. 

^ ev Projektov v okviru proračunske postavke 
V0J sposobnosti za spremljanje projektov. 

4391 - St rukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: svetovalna podpora v sistemu kakovosti, 
razvoj izobraževanja 

br"HoUtev h . "ejavnosti v okviru proračunske postavke 
agotavljanje kakovosti: 



Svetovalna podpora v sistemu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti po sistemu samoevalvacije je namenjena za 
izboljšanje kakovosti in dostopnosti izobraževanja in usposabljanja, s posebnim poudarkom na pridobivanju novih 
znanj, spretnosti in veščine za delo in življenje v družbi znanja, v podporo konkurenčnosti nacionalnih in 

regionalnih ekonomij. Projekt vključuje izobraževalne institucije v celotni vertikali - vrtci, osnovne šole, srednje 
šole ter del terciarnega izobraževanja. 

Razvoj in posodabljanje programov izobraževanja: 

Razvoj in posodabljanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga dela je 
namenjeno izboljšanju kakovosti in odzivnosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višjega 
strokovnega izobraževanja na zahteve gospodarstva in trga dela. Projekt prispeva k večji privlačnosti programov 
usposabljanja za mlade, kakor tudi za zaposlene in brezposelne odrasle, lažjem prehajanju med učenjem in delom ter 
uveljavljanjem neformalnega izobraževanja in usposabljanja ter zmanjševanju šolskega osipa. 

Projekti so del ukrepa vseživljenjsko učenje. 

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, ki jih MŠŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog 
na področju izobraževanja in usposabljanja. 

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

• Število vključenih v izvajanje aktivnosti (učencev, učiteljev, staršev, lokalnih skupnosti). 
- Število vključenih šol. 
- Število stalnih strokovnih usposabljanj. 
- Število evalvacijskih poročil. 
- Število evalvacijskih študij. 
- Število predstavitev evalvacij skih študij. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Razširitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999. 

4396 - Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2 J.: svetovalna podpora v sistemu kakovosti) 
razvoj izobraževanja 

Obrazlotltev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje kakovosti: 

Svetovalna podpora v sistemu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti po sistemu samoevalvacije je namenjena zj* 
izboljšanje kakovosti in dostopnosti izobraževanja in usposabljanja, s posebnim poudarkom na pridobivanju n° ^ 
znanj, spretnosti in veščine za delo in življenje v družbi znanja, v podporo konkurenčnosti nacionalnih 
regionalnih ekonomij. Projekt vključuje izobraževalne institucije v celotni vertikali - vrtci, osnovne šole, sre 
šole ter del terciarnega izobraževanja. 

. Razvoj in posodabljanje programov izobraževanja: 

Razvoj in posodabljanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga de|aJ 
namenjeno izboljšanju kakovosti in odzivnosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter visj B 
strokovnega izobraževanja na zahteve gospodarstva in trga dela. Projekt prispeva k večji privlačnosti progra ^ 
usposabljanja za mlade, kakor tudi za zaposlene in brezposelne odrasle, lažjem prehajanju med učenjem in delom 
uveljavljanjem neformalnega izobraževanja in usposabljanja ter zmanjševanju šolskega osipa. 

Projekti so del ukrepa vseživljenjsko učenje 

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, kijih MŠŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nal°6 
na področju izobraževanja in usposabljanja. 

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

■- Število vključenih v izvajanje aktivnosti (učencev, učiteljev, staršev, lokalnih skupnosti). 
- Število vključenih šol. 
- Število stalnih strokovnih usposabljanj. 
- Število evalvacijskih poročil. 
- Število evalvacijskih študij. 
- Število predstavitev evalvacijskih študij. 



'"Molitev projektov v okviru proračunske postavke 
Razširitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999. 

SjjoT^i  ~   

0pis Podprograma 

podprogram sodijo odhodki za financiranje plač pripravnikov v vrtcih, oddelkov predšolske vzgoje v zavodih za 
j .JU0 m izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter sofinanciranje vrtcev, kjer se pri vzgojnem delu uporablja 

odr/a! oziroma kjer vzgojno delo poteka dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku, sofinanciranje 
ob T °tr°'C Romov> zagotavljanje dela sredstev za investicije v nepremičnine in opremo na narodno mešanih 

-) ter financiranje razvojne dejavnosti predšolske vzgoje. 
nske in druge pravne podlage 

Zakonodaja: 

79/03)° °r®an'zac'j' ^ financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02, 

- z!w°n ° Vl1Cih (Uradni list RS- št- 12196' 44/00 m 78/03), on o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00). 
e eni ciljipodprog/.ima in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

tako'd 2005 osnovn' ciij slovenskih vrtcev nadaljevanje aktivnosti za povečevanje vključenosti otrok v vrtec, 
j 'e_ta dosegla primerljivost z evropskim standardom (od 65 - 80 % vključenost otrok 2. starostne skupine). 

^strezn^0 c''^a tre^a zagotavljati racionalno mrežo javnih vrtcev, ki bo nudila staršem možnost izbire 
jo dol*n^a Wca ® Progra™3 (dnevni, poldnevni, krajši) glede na njihove potrebe in interese. V okviru mreže, ki so 
trgj^ e Ugotavljati občine, pa bo še naprej veljala posebna pozornost otrokom s posebnimi potrebami, ki jim bo 
23P Za®otov'^ izvajanje njihovih pravic v skladu z Zakonom o usmeijanju otrok s posebnimi potrebami. V okviru 
vključi ■ °''Ja razv'jania kurikula v vrtcih in izboljšanje kakovosti vzgojnega dela ter povečanja števila 
finan n°Stl otr°k bo ministrstvo sofinanciralo različne aktivnosti in projekte, npr. strokovna posvetovanja, 
Mmi^

e otroške in strokovne periodike ter subvencioniranje cene strokovne literature, skupne raziskave z 
i^lsk S ^om 23 delo, družino in socialne zadeve o položaju otrok, ki niso vključeni v vrtce, in priprava drugih ovalnih analiz in eksperimentalnih projektov. P 

8736. p.a? e Pnpravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih vrtcih 

j ^lev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

izjgjl vanje strokovnih delavcev vključuje tudi kakovostno izvedeno pripravništvo pod strokovnim vodstvom 
vzgojiteljev, kar prispeva h kvaliteti vzgojnega dela v vrtcih. 

29. CIen 7 , 
standardi ° vrtc'h (Uradni list 12/96,44/00) določa, da se iz državnega proračuna v skladu z normativnim 
(Kc j • , ^gotavljajo sredstva za oddelke vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena območju države 
financ Jana' Ortopedska bolnišnica Valdoltra in Stara gora), oddelke vrtcev v regionalnih bolnišnicah pa so 
1999 s 6 °bčine- ^ sprejetja zakona je prišlo do sprememb sistema financiranja občin, ki je stopil v veljavo 1. 
sistem \rerninja' in dopolnjeval se je tudi Zakon o lokalni samoupravi, prav tako pa se je dograjeval tudi plačni 
str°Škov ' VCl''a 23 MPos'ene na področju vzgoje in izobraževanja. Vse te spremembe so povzročile naraščanje 
rriogle v ^ l2va-)anje dejavnosti predšolske vzgoje, kijih občine zaradi neskladja z sistemom financiranja občin niso 
nadaijn" ^Sotavljati. Da bi omogočili zagotovitev takšnih pogojev opravljanja dejavnosti, ki bi zagotavljali njen 
^°Poln t '?Z-V0-' upoštevanju dejanskih finančnih zmožnosti občin, je bil sprejet Zakon o spremembah in 
deluje;' 2f'cona o vrtcih (Uradni list 78/2003); ta v 5. členu določa, da se vzgojiteljem v oddelkih vrtcev, ki 
Pr°fačuna re®'ona'n"1 bolnišnicah in k katerim je dalo soglasje tudi pristojno ministrstvo, od 1.1.2005 iz državnega 

3 IZ'3'a^LI-'e Polovico sredstev za plače in druge osebne prejemke, prispevke in davke. 
^ kazalej (indikatori) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

lekaj m
Se 2aP°s'i povprečno 40 pripravnikov, večinoma z visoko izobrazbo (trajanje pripravništva 10 mesecev), 

J je tistih z višjo (8 mesecev)in srednjo (6 mesecev)strokovno izobrazbo, 
izračun i 

Poleg je P e pripra-miku upoštevamo 70 % osnovnega količnika delovnega mesta, za katerega se usposablja, 
PovprečI^

a P3 pripadajoče dodatke po kolektivni pogodbi. Sredstva za druge osebne prejemke planiramo v 
Mesecev ri V,'^n' 'anskoletne porabe, regres pa pripada pripravnikom v celoti, saj vsi izpolnijo pogoj najmanj 6 
sredstvih 6 ^lede na to, da so pripravniki (razen redkih izjem) praviloma začetniki, smo to upoštevali tudi pri 23 dodatno pokojninsko zavarovanje, kjer smo upoštevali najnižje vrednosti. 

cu C/3 

'8. 
"^Oi '05 
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V regionalnih bolnišnicah sedaj opravlja dejavnost predšolske vzgoje 12 vzgojiteljev. Upoštevajoč global^ 
kvantitativne okvire za pripravo finančnega načrta in postopno uveljavljanje plačnega sistema v vzgoji 111 

izobraževanju smo okvirno izračunali vsoto količnikov za plače 6 vzgojiteljev in tem pripadajočo plače in osebne 

prejemke, prispevke ter davke. 

4378 - Sofinanciranje investicij v vrtcih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Program sofinanciranja investicij v vrtce poteka na podlagi Razpisa za prijavo investicij posebnega pomena na 

področju osnovnih šol in predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji za obdobje 2000-2004 (Uradni list št. 36/1999). 
sklepa ministra o podaljšanju obdobja Razpisa za prijavo investicij posebnega pomena na področju osnovnih šol 
predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji za obdobje 2000-2004, št. 407-209/2004,407-208/2004 z dne 04.08.2004 m 
Zakona o financiranju občin (ZFO). Nosilci investicij so občine. 

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

Analiza projektov (praviloma idejni projekti - arhitektura in D1IP) temelji na: 
- demografski sliki posameznih okolišev (perspektivni % vključenosti v vrtec), . 
- prostorskem programu, usklajenem s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 

opremo vrtca (Uradni list št. 73/2000) - normativne površine za posamezni vrtec, 
- normirani investicijski vrednosti in odmeijenem deležu RS po ZFO. 

Usklajen DIIP je podlaga za odpiranje projekta v NRP. 

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

V tekoči program sofinanciranja investicij v vrtce je vključenih 7 investicij s skupnim sofinancerskim deležem ^ 
višini 215.018.000 SIT v 2005. Praviloma je sofinanciranje 2-3 letno. Pri 4 investicijah se sofinanciranje j® 
zaključi, 3 investicije pa so v gradnji ali začenjajo z gradnjo. Občine so po pogodbi obvezane mesečno obves 
ministrstvo o poteku investicije na enotnih obrazcih, na podlagi česar potekajo izplačila 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Potem, koje posamezni projekt usklajen po merilih iz tč. 2, predloži občina projekt PGD in investicijski progr®"1' 
podlagi česar izda MŠŠ sklep o sofinanciranju z obrazložitvijo, ki je povzetek predhodnega usklajevalnega PoSv^:e 

in predložene dokumentacije za posamezen projekt. Po izdanem sklepu MŠŠ lahko občina zaprosi za sog 
Ministrstva za finance. Seznam investicij, vključenih v tekoči program 2005: 

 OBČINA VRTEC 

1 GORNJI PETROVCI' Vrtec Gornji Petrovci 
2 JURŠINCI Vrtec Juršinci 
3 MOZIRJE OŠ Mozirje (I. faza -1. r.) 
4 PESNICA Vrtec pri OŠ Jarenina 
5 VODICE Vrtec Vodice 
6 VRANSKO Vrtec Vransko 
7 ZREČE Vrtec + OŠ Stranice 

8872 - Predšolska vzgoja otrok italijanske in madžarske narodnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za izvajanje programov predšolske vzgoje za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti na narO<*n?lrf\0 
mešanih območjih v skladu s sprejetimi meddržavnimi sporazumi in 29. členom Zakona o vrtcih zagota j ^ 
sredstva za plačilo višjih stroškov za oddelke, kjer poteka vzgojno delo v italijanskem jeziku oziroma Je ^ 
dvojezično (slovensko in madžarsko). Na enak način ministrstvo uresničuje pravice otrok Romov, za 
zagotavlja plačilo višjih stroškov oddelkov, v katerih so vključeni otroci Romov. 

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

Višji stroški v dvojezičnih oziroma italijanskih vrtcih nastajajo zaradi znižanega normativa (zaradi manJ5e®^,a(jra 
v 

vključenih otrok nastaja izpad dohodka iz naslova plačila staršev) in zagotovitve dodatnega vzgojnega ^ 
skladu z Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (v dvoj j 
vrtcih sta tako predvideni dve vzgojiteljici in le del pomočnice vzgojiteljice; v slovenskih oddelkih delo opra 
vzgojiteljica in 1 pomočnica vzgojiteljice). 
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8878 - u . 
^ Kazvojno in strokovno delo za vrtce 

"Molite dejavnosti v okviru proračunske postavke 

v^f°lska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka 
adu s Kurikulom za vrtce, ki ga je leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Temeljne 

ust §ejavnih VItcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter 
^ varjenje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. 

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

v^vljanje razvijanja kurikula v vrtcih in izboljšanja kakovosti vzgojnega dela s ciljem, da se poveča število v 

fina V •^en'h otrok, bo ministrstvo sofinanciralo različne aktivnosti in projekte (npr. strokovna posvetovanja, otroške in strokovne periodike ter subvencioniranje cene strokovne literature, sofinanciranje strokovnih 
skrb predšolske vzgoje, dodatno izobraževanje vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vrtcih, 23 kvalitetno izobraževanje kadrov v srednješolskem in dodiplomskem programu). 

44SS - Vrt*.* v 
Cl "računalniško opismenjevanje in informatika 

doiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

°Premc>a 113 ^ Postav^' so namenjena nadaljnjemu opremljanju vrtcev z računalniško strojno in programsko 
'nform ' .'.zSrac'nJ0 računalniških omrežij in povezavo le-teh v internet. Cilj vlaganj v to področje je zagotoviti 

kh Cl^slco P'smenost. ln kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

a IKT pri vzgojno-izobraževalnemu in raziskovalnemu delu. 
rOzloiU * ev projektov v okviru proračunske postavke 
Namen 
številu Pr0je'aa ^formacijski sistemi na šolah je izboljšati strojno in programsko opremo in omogočiti čim večjemu °trok računalniško izobraževanje. 

4537- 
Strukti turni skladi - tuja udeležba - ERDF - RO v vrtcih 

"ZloZitev j , 
dejavnosti v okviru proračunske postavke 

®dstvj n« A • a tej postavki so namenjena nadaljnjemu sofinanciranju urejanja dostopa zavodov v ARNES/intemet. 

Sofinancirani« 
diskov i • re£10na'n'h projektov, v okviru katerih, bo zagotovljena varna širokopasovna povezava v internet za a no> izobraževalno in inovativno okolje v vrtcih. ,Vt°tHičaink 

azalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
Poraba IKT r. • • pn vzgojno-izobraževalnemu in raziskovalnemu delu. 

Gl d "" "'V0^U Proračunskepostavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Obrazj ,na Predviden° medresorsko zasnovo projektov, bodo indikatoiji skupni za celotni medresorski projekt. 

ev Pr°jektov v okviru proračunske postavke 

'*°bražev ,možnosti priklopa vrtcev z varnimi širokopasovnimi povezavami v intemet (v raziskovalna in 
dokono na omrežja). Lokalne skupnosti v posameznih regijah bodo zagotovile sofinanciranje varne 

Plovne povezave za vrtce. 

4^3(5 _ 
Olj , ru|<tumi skladi - lastna udeležba - ERDF - RO v vrtcih 

"Plitev de,n javnosti v okviru proračunske postavke 
Javnosti pp 

^°di{( S° V de'u 'zvajanja identične obrazložitvam dejavnosti PP 4537. 
pp ^ kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
s^lada. Preds,av'ja vir financiranja za 25 % lastne udeležbe na projektih financiranih iz Evropskega regionalnega 

ciijj n 
Cj|j. niv°ju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

0 identični kot na PP 4537. 



Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Obrazložitve so identične kot na PP 4537. 

19033301 - Osnovno šolstvo  _ 

Opis podprograma 

Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgaja za obče kulturne in 
civilizacijske vrednote in omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja ter znanja, ki zagotavljajo 
nadaljevanje šolanja. V skladu z zakonom se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje glasbenih šol. Eden 
pomembnih ciljev osnovnošolskega izobraževanja je zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem 
različnosti otrok. Prav zato je posebna skrb namenjena šolanju otrok s posebnimi potrebami, uresničevanju pravic 
pripadnikom italijanske in madžarske narodnosti ter šolanju Romov. Del sredstev je namenjen izvajanju aktivnosti 
za ohranjanje in krepitev slovenskega jezika in kulture v zamejstvu ter krepitev stikov z matično Slovenijo. 
področji, ki jih je treba v razvoju osnovnošolskega izobraževanja še posebej upoštevati je tudi razvoj na območjih s 
posebnimi razvojnimi problemi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava RS, 
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995, 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 - uradno prečiščeno 

besedilo), 
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96,33/97 in 59/01), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00), 
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, šl 19/00), 
- Kolektiva pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, 
- Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državni" 

in drugih dejavnikov RS (4. Poglavje, III. Šolstvo in izobraževanje), 
- Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju VIZ (Uradni list RS. 

35/01), 
- Bilateralni sporazumi in programi podpisani z vladami sosednjih držav, 
- Zakon o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 4 \ -2334/97), 
- Dopolnitve ZZZ (Uradni list RS, št. 31 -1324/98), 
- Zakon o dopolnitvah ZZZ (Uradni list RS, št. 67 20.7.2002), 
- Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcev za azil in tujce, ki jim je bila priznana posebna 

oblika zaščite (Uradni list RS, št. 80 13.9.2002), 
- drugi predpisi. 

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

Dolgoročni cilji na področju osnovnošolskega izobraževanja so usmeijeni k skrbi za dvig kakovos" 
osnovnošolskega izobraževanja in k zagotavljanju pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov. 

Potrebno je zagotoviti materialne pogoje za izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja, še posebej na 
območjih s posebnimi razvojnimi problemi. 

V okviru podprograma poteka sofinanciranje programa CŠOD, ki izvaja del osnovnošolskega (šola v naravi)' 
> srednješolskega (izbirne vsebine) in visokošolskega programa. 

Na področju osnovnošolskega izobraževanja je eden najpomembnejših ciljev uvedba programa devetletne osnovn 
šole, na področju glasbenega šolstva pa uvedba prenovljenih programov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev sej, 
- Na področju osnovnošolskega izobraževanja se bo v letu 2005 izvajal program devetletne osnovne Šole v v 

osnovnih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim programom v prvem in tretjem vzgojno-izobraževa 
obdobju, v šolah, ki so pričele izvajati program devetletne šole v šol. 1. 1999/2000, 2000/2001 in 2001/200 ^ 
tudi v 4., 5., oz. 6. razredu. S 1.9.2005 se bo program osemletne osnovne šole izvajal le še v 3., 4. in 5. razfe 

šolah, ki niso bile vključene v postopno uvajanje devetletne osnovne šole. „a 
V skladu z zakonodajo in ostalimi predpisi to pomeni poleg povečanega obsega sredstev za dejavnost osnov 
šolstva tudi povečanje sredstev za dodatno izobraževanje strokovnih delavcev. Na področju glasbenega so 
se bo nadaljevalo uvajanje prenovljenih programov. za 

- Na področju šolstva narodnosti bodo potrebni prevodi in tiskanje dvojezičnih obrazcev, kritje strošk°v ^ 
svetovalca iz Italije oz. Madžarske in zagotavljanje sredstev za izvajanje nekaterih nalog, ki so opredelJe 

Strategiji vzgoje in izobraževanja Romov v RS. 



V letu 2005 bo delovalo 45 komisij za usmeijanje otrok s posebnimi potrebami prve stopnje in 1 komisija druge 
-Pnje> v katerih bo delovalo približno 545 članov. Komisije bodo v letu 2005 predvidoma obravnavale 4630 

Sofinanciranje organizacije državnih tekmovanj iz znanja za učence in dijake. 

o
32S" Investicije v CŠOD 

Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

d edstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju investicij v objekte domov CŠOD, v katerih se izvaja 

fdn aa?S[ ^°'e v naravi. Dolgoročni cilj CŠOD jc v okviru šolskega leta vsaj dvema generacijama šolajočih otrok «0400) zagotoviti tedensko bivanje v teh domovih. 

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

izotf°i'a®' ?a^ona 0 financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o temeljnih razvojnih programih na področju 
v °bjekt''cio'11 Znan°St' V 'et*^ 2003-2008 (ZTRP1Z) se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za investicije 

razDo?C*r* omejeno možnostjo letnih sredstev iz proračuna in dinamiko poteka investicij smo morali v rebalansu 
kasnejSe ^r.e^stva zmanjšati za 50 mio od sprejetega proračuna za leto 2005 in nekatere projekte zamakniti v 

^ iitev projektov v okviru proračunske postavke 

športa 2005 k°mo sofinancirali naslednje projekte: Dom Burja v Seči - nadaljevanje odkupa objekta, izgradnjo ga centra Planica in obnova in dograditev Doma Medved v Medvedjem brdu. 

Ob InVesticiJ'e v OŠ na demografsko ogroženih območjih 
^ Utev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Področjih^]t6^ 'X?stav'<' so namenjena sofinanciranju investicij v objekte osnovnih šol na demografsko ogroženih 
t 

_ ozalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

' dem Proje'ctov (praviloma idejni projekti - arhitektura in DIIP) temelji na: 
- pro ^7®^ sliki posameznih šolskih okolišev (perspektivni vpis v šolo), 

no °rS Programu, usklajenem z Navodili na graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (MŠŠ 1999) - 
- no .atlv.ne Površine za posamezno šolo 

irani investicijski vrednosti in odmerjenem deležu RS po ZFO. 

sklajen r*rrn • 
, Ur je podlaga za odpiranje projekta v NRP. •ft/ cilji tiQ 

o nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
tekoči n 

skupnim °^rafn sofinanciranja investicij v OŠ na demografsko ogroženih področjih je vključena I investicija s 
s°financerskim deležem RS v višini 106.029.904 SIT v 2005. QZloŽ't ev Projektov v okviru proračunske postavke 

2005 kr« oomo sofinancirali izgradnjo OS Gabrovka v Litiji, ki se bo nadaljevala tudi v naslednjem letu. 

4377-Sofi 
°brazi lnanc'ranje investicij v osnovnem šolstvu ev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

r- 
Poiriena ° anciranja investicij v osnovno šolstvo poteka na podlagi Razpisa za prijavo investicij posebnega 
St. 36/19

n
9
aPOCJr°ejU 0sn0vn''1 Sol in predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji za obdobje 2000-2004 (Uradni list RS, 

°Snovnih { i ?k'epa m'nistra o podaljšanju obdobja Razpisa za prijavo investicij posebnega pomena na področju 
04 ojj j. m Predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji za obdobje 2000-2004, št. 407-209/2004, 407-208/2004 z 

Izhodi ^a^ona 0 financiranju občin (ZFO). Nosilci investicij so občine. 

^naV " ^ait'*Cl ('"dikutorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
' ^t0V (Prav''oma idejni projekti - arhitektura in DIIP) temelji na: 

' s'iki posameznih šolskih okolišev (perspektivni vpis v šolo), 

7S'^2005 
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- prostorskem programu, usklajenem z Navodili na graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji (MŠŠ 1999) ~ 
normativne površine za posamezno šolo, 

- normirani investicijski vrednosti in odmeijenem deležu RS po ZFO. 

Usklajen DIIP je podlaga za Odpiranje projekta v NRP. 

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

V tekoči program sofinanciranja investicij v osnovno šolstvo je vključenih 62 investicij s skupnim sofinancerskim 
deležem RS v višini 2.642.571.000 SIT v 2005. Praviloma je sofinanciranje 2-3 letno. Pri 20 investicijah se 

sofinanciranje letos zaključi, 33 investicij je v gradnji ali začenjajo z gradnjo, 9 investicij pa je interventnih z 
enoletnim sofinanciranjem. Občine so po pogodbi obvezane mesečno obveščati ministrstvo o poteku investicije na 

enotnih obrazcih, na podlagi česar potekajo izplačila 

ObrazJoiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Potem, ko je posamezni projekt usklajen po merilih iz druge točke, predloži občina projekt PGD in investicijski 
program, na podlagi česar izda MSŠ sklep o sofinanciranju z obrazložitvijo, ki je povzetek predhodnega 
usklajevalnega postopka in predložene dokumentacije za posamezen projekt. Po izdanem sklepu MŠŠ lahko obču>a 

zaprosi za soglasje Ministrstva za finance. Seznam investicij, vključenih v tekoči program 2005: 

OBČINA ŠOLA 

1 BENEDIKT 
2 BOROVNICA 
3 CELJE 
4 CERKLJE NA GORENJSKEM 
5 CERKNICA 
6 ČRNOMELJ 
7 DOMŽALE 
8 DRAVOGRAD 
9 DUPLEK 
10 GORENJA VAS - POLJANE 
11 GORNJA RADGONA 
12 HOČE-SLIVNICA 
13 IZOLA 
14 JESENICE 
15 JESENICE 
16 KAMNIK 
17 KIDRIČEVO 
18 KOMENDA 
19 KOPER 
20 KRŠKO 
21 LENART 
22 LENART 
23 LJUBLJANA 
24 LOGATEC 
25 LOŠKI POTOK 
26 LOVRENC NA POHORJU 
27 MAJŠPERK 
28 MARIBOR 
29 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
30 MURSKA SOBOTA 
31 MUTA 
32 ODRANCI 
33 PODLEHNIK 
34 PREDDVOR 
35 PTUJ 
36 PTUJ 
37 RADLJE OB DRAVI 
38 SEŽANA 
39 SLOVENSKA BISTRICA 
40 SLOVENSKA BISTRICA 
41 SLOVENJ GRADEC 
42 STARŠE 
43 SV. ANDRAŽ v Slovenskih Goricah 

OŠ Benedikt (I. faza telovadnica) 
OŠ dr. Ivana Korošca 
OŠ IV. Osnovna šola 
OŠ Davorina Jenka (II. faza) 
OŠ Unec 
OŠ M. Jarca 
OŠ Dragomelj in vrtec s telovadnico 
OŠ Neznanih talcev 
OŠ Duplek (I. faza) 
OŠ Poljane (I. faza) 
OŠ Gornja Radgona 
OŠ Slivnica (III. faza) 
OŠ Livade 
GŠ Jesenice 
OŠ Tone Čufar 
OŠ Stranje 
OŠ Cirkovce (II. faza) 
OŠ Komenda 
OŠ Pinka Tomažiča + OŠ Janka Premrla Vojka(Bonifika) 
GŠ Krško 
OŠ Voličina (I. faza) 
OŠPP 
OŠ Sostro (I. in II. faza) 
OŠ Tabor (I. faza) 
OŠ dr. F. Debeljaka 
OŠ Lovrenc na Pohoiju (I. faza) 
OŠ Majšperk 
OŠ Draga Kobala (telovadnica) 
OŠ Miklavž na Dravskem polju (II. faza-telovadnica) 
OŠ Krog 
OŠ Muta 
OŠ Odranci 
OŠ Podlehnik (I. faza) 
OŠ Matija Valjavca 
OŠ Olga Meglič 
OŠ Ljudski vrt (I. faza) 
OŠ Radlje ob Dravi 
OŠ Srečka Kosovela (II. faza) 
OŠ Zgornja Ložnica 
OŠ Zgornja Polskava (II. faza) 
OŠ Šmartno 
OŠ Starše 
OŠ Sv. Andraž 
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<11 ŠENČUR Oš Šenčur (II. faza) 
,, ŠENTILJ OŠ Sladki vrh-tel.l. faza 
4° ŠENTJUR PRI CELJU OŠ B. Kocena Ponikva 

4R ŠKOCJAN OŠ Frana Metelka 
4q ŠMARTNO OB PAKI OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki 

ŠOŠTANJ OŠ Bibe Roeck (I. faza) 
ŠOŠTANJ OŠ Bibe Roeck (II. faza) 

j- TABOR Podr. Tabor pri OŠ Vransko 
TIŠINA vrtec pri OŠ Tišina 

54 TRNOVSKA VAS OŠ Trnovska vas 
* VELIKA POLANA vrtec pri OŠ Velika Polana 

VERŽEJ OŠ Veržej 
. VOJNIK OŠ Vojnik (I. faza) 
j VOJNIK OŠ Frankolovo 
. VOJNIK OŠ Vojnik (I. faza-dodaten sklep) 

60 ^"KA OŠ Log Dragomer 
61 GŠRistoSavin g, ^ŽEMBERK PŠ in vrtec Dvor s telovadnico 

ŽUŽEMBERK OŠ Žužemberk 

3® - Dejavnost centra šolskih in obšolskih dejavnosti 

Molite? dejavnosti v okviru proračunske postavke 

snovne naloge CŠOD so izvedba tedenskih programov šole v naravi za učence, dijake in otroke s posebnimi 

tede N3?1 ^te^en obveznih izbirnih vsebin, naravoslovni teden, družboslovni teden, športni ter zimsko športni 
izveHK dejavnosti za učence OŠ in dijake SŠ (naravoslovni, kulturni, tehnični, družboslovni, športni dnevi), 
vike h pro8rania aktivnih počitnic namenjen otrokom in mladostnikom ter izvedba programov za šole med 

Izh °m m 23 ^a'cu'tete" Dejavnost' segajo na področje šolstva, športa, znanosti in kulture. a ln kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo Izračuni predlogov pravic porabe 

°vani indikatorji so število vključenih učencev, dijakov, študentov v dejavnosti centra. 
*-etni ci/ji na ntvoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Oft Vani lndikat0Iii so 5,ev'l° vključenih učencev, dijakov, študentov v dejavnosti centra. 
"iitevprojektov v okviru proračunske postavke 

6672 - D • eJavnost osnovnega šolstva 
iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

D(Kta\ 1^* »-v , 1 
Prejemk ®ejavnost osnovnega šolstva se zagotavlja sredstva za plače s prispevki delodajalcev in druge osebne 
Pr°gram 23 stT0^ovne 'n druge delavce v osnovnih šolah, glasbenih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim zasgj, In ljudskim univerzam za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja odraslih na osnovi sistemizacije in 

ovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter s kolektivno pogodbo. 
"oleg teh o J 
komisi' se zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške, preverjanje znanja v osnovnem šolstvu, delo 

Izh Umerjanje otrok s posebnimi potrebami in nekatere druge naloge. 
^ kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

^ovne3?^6"10^3^6 podatke se zmanjšuje število učencev v osnovnih šolah. Z uvajanjem programa devetletne 
določnih ' ^a^0r sPremerr>b v družbi in potrebe po zagotavljanju varnosti otrok, pa se povečujejo potrebe po 
°frok s ' °'3'^ca^ razširjenega programa (jutranje varstvo in podaljšano bivanje). Na osnovi Zakona o usmerjanju 
strokov POse'3n'm' potrebami se povečuje število učencev vključenih v redne osnovne šole, ki so deležni dodatne ne pomoči in drugih oblik pomoči. 

uvedbo 
plesno ' Z*0 Pr°gramov na področju glasbenega Šolstva, se Število učencev vključenih v osnovno glasbeno in 

lef 
120 ra^evanje postopno povečuje. 

^ JtQ /ti no j u proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
letu 2005 u 

" OSNOvjvj^ § dejavnost osnovnega šolstva predvidoma izvajala v naslednjem obsegu: 
redni oddelki: 8.909 

8' N'20O5 
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- število učencev: 172.692 
- število učiteljev: 11.817 
- oddelki podaljšanega bivanja: 2.185 
- število učencev: 52.882 
- jutranje varstvo: 185 učiteljev 
- število učencev: 10.492 

- OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM: 
- redni oddelki: 396 i , . 
- število učencev: 2.326 

- GLASBENA ŠOLA 
- število oddelkov: 1.178 
- število učencev: 22.899 

- OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 
- število oddelkov: 128 
- število udeležencev: 1544 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Preverjanje znanja v OŠ in dejavnost ZRSŠ in R1C 

Prevajanje znanja v devetletni osnovni šoli in preveijanje znanja v osmih razredih izvajata Državni izpitni center >n 

delno Zavod za šolstvo (preverjanje v 8. razredih). Izvedba preveijanja znanja in sicer: plačilo članom komisij za 
pripravo vprašanj, plačilo ocenjevalcem in ostali stroški, ki se navezujejo neposredno na opravljanje izpitov s« 
financirajo iz postavke dejavnosti osnovnega šolstva: 

Devetletna osnovna šola: v 1. 2005 bodo učenci opravljali nacionalne preizkuse znanja v treh obdobjih in sicer: za 
obdobje so preizkusi ob koncu 3. razreda, za 2. obdobje so preizkusi ob koncu 6. razreda, za 3. obdobje so preizkus' 
ob koncu 9. razreda. V 1. obdobju 9-letke bo na rednem roku opravljalo preizkus približno 10.000 učencev na 2 
šolah in v 2. obdobju 9-letke bo na rednem roku opravljalo preizkus približno 1.500 učencev na 39 šolah- V 3- ^ 
obdobju 9-letke bo na predpreizkusu in rednem roku opravljalo preizkus približno 2.000 učencev, na naknadnem K 
roku pa okrog 2.000 učencev ter izrednem roku 25 učencev v Sloveniji. Število učencev s posebnimi potrebann bo | 
predvidoma za 1. obdobje 180, za 2. obdobje 20 in za 3. obdobje 95. Prvič bo izvedeno poskusno zaklju'n° ^ 
preveijanje za kandidate po novem osnovnošolskem programu za odrasle; Za izvedbo nacionalnih preizkusov p 
devetletni OŠ je imenovanih 14 predmetnih komisij. % 

3. Jeseni 2005 bo potekala priprava gradiva za nacionalne preizkuse znanja za celotno generacijo učencev v ■ 
obdobju, tudi s prevodi v italijanskem in madžarskem jeziku za manjšine. V devetletni OŠ bo izvedba zunanje® 
ocenjevanja samo v 3. obdobju. 

Osemletna osnovna šola: tako kot v preteklih letih, bo RIC tudi v letu 2005 izvajal skupaj z Zavodom za 5°lst^ 
skupinsko preveijanje znanja za učence 8. razreda osnovne šole. Roki za preizkus so trije: predpreizkus, 
naknadni. Skupinsko preveijanje znanja v 8. razredu osnovnih šol bo pri slovenskem jeziku, italijanskem jez ' 
madžarskem jeziku in matematiki (4 predmeti), opravljalo se bo na 400 šolah, število učencev bo na predpre'z'cl\a 
18.000, na rednem 13.000 in na naknadnem roku 6.500. Učencev s posebnimi potrebami bo v 1. 2005 predvido 
20. Glede na predhodna leta z uvajanjem devetletke število kandidatov pri prevajanju znanja v 8-letki upada. 

Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

V letu 2005 bo delovalo 45 komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prve stopnje in 1 komisija dfljS 
stopnje, v katerih bo sodelovalo približno 550 članov. Komisijam bo predvidoma prvič predstavljeno 3800 otro 
posebnimi potrebami, ob ponovnih pregledih pa 830 otrok. 

6317 - Šolstvo narodnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za financiranje investicij v objekte šolstva narodnosti. 

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

Na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o temeljnih razvojnih programih na podr° 
izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (ZTRPIZ), se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva . 
investicije. Na podlagi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vz8 ^ 
in izobraževanja se vrtci in šole narodnih skupnosti, katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti, gradU 
opremljajo v celoti s sredstvi državnega proračuna. 
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Molitev projektov v okviru proračunske postavke 

^etu 2005 bomo financirali naslednje projekte: Dvojezična SŠ Lendava - samo projektna dokumentacija in 

d(J™* ^er se financiranje same gradnje objekta izvaja po sistemu lcasinga v letih 2006-2016, priprava 
VinpmentaC'''e 23 v Dvojezično OŠ Lendava, ter priprava dokumentacije s pričetkom gradnje OŠ cenzo de Castro v Piranu. 

7200. i„i . ^ šolstvo narodnosti in zamejstva 

Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

dejstvo: 

- o?' 'ZVec"3en' c"j': so v skladu s tradicionalnim programom dela, upoštevajoč zakonsko podlago 
cjQ 

na °8' naloge obsegajo širok spekter dejavnosti - od okvirnega usklajevanja s posameznimi institucijami 
>n v tujini do operativnega uresničevanja posameznih konkretnih akcij. 

- teh?narodnosti: 

sv 
,2ve<ft>eni cilji: prevodi in tiskanje obrazcev, stroški uvoza učbenikov iz Italije, stroški dela pedagoškega 

hh ova'ca iz Italije oziroma Madžarske, sofinanciranje romskega tabora in tečaja romskega jezika. "m kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

' izob ^ ~uresničitve ciljev z določili mednarodnih/bilateralnih dokumentov in programom dela: 
cca -anje pedagoških delavcev (4 meddržavno dogovorjeni seminarji: skupaj 20 dni, cca. 600 udeležencev; 
Učit r ,ln^'v'dua'nih izobraževanj na podlagi kataloga stalnega spopolnjevanja; cca. 10 dodatnih izobraževanj za 

* strok 6 Z^°re Predmetne skupine...), 
sredn ° '50u^ne ekskurzije za učence in dijake (strokovno poučne ekskurzije za vse stopnje osnovnega in 
Sole ^tr^k°'StVa ter maturants^e ekskurzije (ob koncu OŠ, ob koncu nižje srednje šole, ob koncu višje srednje 

* vklju£S ekskurzije, hospitacije... - Italija: 9 krat. Avstrija: 3 krat, Madžarska: 1 krat), 
Prizna6^3""'6 Zamejs'ce8a šolstva v šolska tekmovanja in druge aktivnosti v Sloveniji (tekmovanje za Cankarjevo - logist * JC' ^e8°vo priznanje, dejavnosti CŠOD...), 
vkliuč na zamejskemu šolstvu (nabava učbenikov, strokovne literature, knjig in učne opreme, 

- Šolstvo «Računalniškega opismenjevanja«, priprava učnih gradiv), 

/», . ^radicionalni program dela vezan na zakonsko podlago (število obrazcev, število uvoženih učbenikov...). 
Olji ti 
^ " nivoJ" Pforačunskepostavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

' 500 delavcev bo deležnih različnih oblik strokovnega spopolnjevanja, 
- 2000 ^ncev/ldijakov bo udeleženih v različnih strokovnih ekskurzijah, 

~ 10 000 encev/d'jakov bo vključenih v različna šolska tekmovanja in druge aktivnosti v Sloveniji, 
zame' kov/delovnih zvezkov/knjig bo na osnovi bilateralnih dogovorov razdeljenih med učence/dijake v 

~ MŠŠ bii 
Obrazi y ° 'X>maSa'° pripraviti 5 novih učbenikov za potrebe zamejskega šolstva. 

I . ** PT°jektov v okviru proračunske postavke 

2. stroko^31^6 pec'a80^ih delavcev 
3. vkljuj

Vn° P°uCne ekskurzije za učence in dijake 
4. logistik e zamejskegašolstva v šolska tekmovanja in druge aktivnosti v Sloveniji 
3. na Podpora zamejskemu šolstvu 

o narodnosti 

7°98 . T 

Obr kovanja učencev in dijakov 
ij ' eJovnosti v okviru proračunske postavke 

^ekmovan'P so na"ienjena sofinanciranju organizacije državnih tekmovanj iz znanja za učence in dijake. 
g|asba in '"'j0'6^0 na različnih področjih, in sicer: 

naravosl°V-6 ^ez'lc1, zgodovina, geografija ipd.), 
tehničn °V^ ^matemat'ka, fizika, kemija ipd.), 
'nteresne d^0"13 izobraževanje, tekmnv, ■ejavnost' (znanja, ki so bistvenega pomena za razvoj specifičnih interesov učencev in dijakov), nJa za najmlajše. 

ai20oi 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

- Število organizatoijev državnih tekmovanj, 
- število učencev, dijakov, vključenih v tekmovanja, 
- število sofinanciranih tekmovanj na državni ravni (po področjih), 
- delež sofinanciranih državnih tekmovanj po področjih, 
- strategija tekmovanj (število pripravljenih poročil, analiz in drugih strokovnih podlag v zvezi s tekmovanji)- 
- število državnih tekmovanj iz znanja za učence in dijake, ki se sofinancirajo: okoli 50, 
- število organizatoijev državnih tekmovanj: okoli 25, 
- število učencev in dijakov, vključenih v tekmovanja na državni ravni: okoli 25.000. 

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

Sofinanciranje državnih tekmovanj iz znanja za učence in dijake v čim širšem obsegu, saj le ta predstavljaj0 

pomembno vlogo pri razvoju specifičnih interesov učencev in dijakov. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

4376 - Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - Planica 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt bo omogočal izboljšanje gostinske in prenočitvene ponudbe v Planici. S tem bo omogočena ponudba, ki bo 
namenjena mladini in drugim gostom in bo vezana na aktivno preživljanje prostega časa. 

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

Izhodišče: 
- Enotni programski dokument, prioriteta št. 1, ukrep 2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij. 

Kazalci: 
- Povečanje števila gostov 

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

Število nočitev se bo povečalo do leta 2006 za 10 %, do leta 2008 pa za 15 % na območju turistične destinacije. Kle 

je lociran Športno-turistični objekt. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Posodobitev obstoječih kapacitet, izgradnja novih prostorov za nastanitev gostov ter športne infrastrukture. 

4375 - Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - Planica 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt bo omogočal izboljšanje gostinske in prenočitvene ponudbe v Planici. S tem bo omogočena ponudba, ki 
namenjena mladini in drugim gostom in bo vezana na aktivno preživljanje prostega časa. 

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

Izhodišče: 
- Enotni programski dokument, prioriteta št. 1, ukrep 2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij. 

Kazalci: 
- Povečanje števila gostov 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev " i^jcr 
Število nočitev se bo povečalo do leta 2006 za 10 %, do leta 2008 pa za 15 % na območju turistične destinacij > 
je lociran športno-turistični objekt. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Posodobitev obstoječih kapacitet, izgradnja novih prostorov za nastanitev gostov ter športne infrastrukture. 

19033302 - Splošno srednje in poklicno šolstvo 

Opis podprograma 
in drug' 

Podprogram obsega zagotavljanje prostorskih (investicije in investicijsko vzdrževanje), kadrovskih (plače in .^v 
osebni prejemki) in splošnih materialnih pogojev (sredstva za energente in druge materialne stroške) ter zag° 

poročevalec, št. 31/VII 1608 



f^tev za izvedbo programske prenove na področju nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in 
fednjega splošnega izobraževanja. 
0fiske In druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 
108/02, 14/03,34/03, 55/03 IN 79/03), 
„ °n 0 posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 

. (Uradni list RS, št. 35/01), 

- 7v ° P°klicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96,44/99 in 44/00), 
. 0 gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01), 
. p °.n 0 "Snerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/2000), 
. p av! 0 postopku usmeijanja otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/03), ra*iLnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmeijanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za 

54/03)^^ VrSte 'n stoPn^e PrimanjWjajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 
. p"ilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov (Uradni list RS, št 76/03), 

favilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje 

- izobrazbe (Uradni list RS, št. 76/03), 
* pra !k 0 nonnativih in standardih za šole z italijanskim učnim jezikom (še ni uradne objave), 
. p v. 0 nonnativih in standardih za dvojezično srednjo šolo (še ni uradne objave), 

^ ^ ravilnik o normativih in standardih v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 76/03). 
°&d cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dof°
ViteV Pridobitve vsaj prvega poklica vsem, ki se vključujejo v organizirano vzgojo in izobraževanje. 

vkiiuč> ' C'^ vsem državljanom omogočiti vsaj štiriletno srednjo izobrazbo. Temeljni cilj v sedanjem času je 
zrn-,,.«ev ce'otne generacije mladine, ki konča osnovno izobraževanje, v srednješolsko izobraževanje in 

i«r Vanje°SipaVSrednjiŠ0lL 

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

izobraim v 'etu 2005 bo še vedno znižati delež zaključne generacije osnovnošolcev, ki ne nadaljujejo 
stroko Van~'a na sre<injih šolah. Nadaljevala se bo prenova programov nižjega in srednjega poklicnega in srednjega 
izvaja^683 '^raževanja. V šolskem letu 2005/2006 se bo nadaljeval projekt uvajanja novega načina financiranja 
** Progfamov izobraževanja, ki bo vodstvom šol omogočal več avtonomije in jih spodbujal k učinkovitejši 

1 razP°ložljivih sredstev. 

Obr ^re<*stva za izvedbo ZSPJS - Center poklicnega izobraževanja 
c ^,ev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

s° namenjena za odpravlja; 
icirajo v okviru transfcrov. 

ki se S° namenjena za odpravljanje plačnih nesorazmerij za zaposlene pri posrednih proračunskih uporabnikih, c 'inancirain v   c  

6^18. jn 

0b 
Vesticije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu 

ev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sreds^a 
Šolstva na ^ P°stavki so namenjena za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja na objektih srednjega 

lzh°điS(a in . 
^ azalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

'*obraie\f' ?a?COna 0 financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o temeljnih razvojnih programih na področju 
'n invest

Van''a ^ znanost' v letih 2003-2008 (ZTRP1Z) se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za investicije 
Letni • ICI^S'<0 VZ(irževanje v srednjih šolah. 

n'voju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Plan finanr- 

®radbena « , anja 28 'et0 2005 je vključeno 19 investicij v srednje šole. Dve investiciji sta že zaključeni (Srednja 
planom V Maribor in Srednja šola slovenska Bistrica). Sedem investicij je skladno s terminskim in pogodbenim 
biotgh^/^'jučni fazi izvedbe (Poklicna in živilska šola Ljubljana, 1. faza. Srednja zdravstvena šola Celje, Srednja 
športna j a ^°'a Kranj, Gimnazija Moste, Športna dvorana Nova Gorica, ŠC Slovenske Konjice - Gimnazija, 

^rana Podenškofja Loka). 

8'^2005 
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ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 bomo financirali naslednje projekte: Poklicna živilska šola v Ljubljani, Športna dvorana pri Gimnazij' 
Kočevje, Srednja ekonomska šola Kranj, Srednja biotehniška šola Kranj, Srednja zdravstvena šola Celje, Srednja 
ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola Slovenska Bistrica, Srednja ekonomska šola Maribor, Gimnazij3 

Moste, Srednja trgovska šola v Ljubljani, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola v Ljubljani, Srednja 
tehniška šola Koper, Srednja glasbena in baletna šola v Ljubljani, Gimnazija Idrija, Šolska športna dvorana v novi 
Gorici, II. Gimnazija v Mariboru, Srednja gradbena šola v Mariboru, ŠC Slovenske Konjice in Športno dvorano 
Poden v Škoiji Lola ter investicijsko vzdrževanje srednjih šol v okviru možnosti financiranja v skladu z letnim 
programom in evidentiranimi potrebami. 

1516 - Intervencijska sredstva za investicije v srednjem šolstvu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za financiranje nujnih interventnih posegov na objektih srednjega šolstva m 
zavodov za usposabljanje zaradi inšpekcijskih odločb ali nepredvidenih nujnih večjih popravil. 

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

Na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o temeljnih razvojnih programih na področju 
izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (ZTRPIZ) se iz državnega proračuna zagotavljajo interventna sredstva 
za investicije v srednjem šolstvu in vzgojnih zavodih. 

6872 - Center poklicnega izobraževanja 

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

Center pripravlja strokovne podlage za odločanje v Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje, 
spremlja uvajanje poskusov, opravlja svetovalno delo za šole in organizacije ter delodajalce poklicni 
izobraževanja, organizira stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev in ravnate'Je • 
pripravlja metodologijo in razpise za pripravo učbenikov idr. Za dosego ciljev po Enotnem programs" ^ 
dokumentu 2004-2005 je usmerjen v razvijanje pogojev za razvoj v skladu z Memorandumom Evropskega sve^. 
vseživljenjskem učenju iz 1. 2000, kjer center pripravlja strokovne podlage za nove temeljne spretnosti za vse,v 

vlaganja v človeške vire, inovacije v učenju in poučevanju, vrednotenje učenja, usmerjanje in svetovanje ^ 
približevanje učenja domu. V letu 2005 bo center pripravil nov akcijski načrt za nadaljnji razvoj poklicnega 
strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Letni cilji centra so natančno navedeni pri posameznih dolgoročnih vecle 
razvojnih programih. 

6676 - Dejavnost srednjega šolstva 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost srednjega šolstva bo v proračunskem letu 2005 obsegala izvajanje 170 srednješolskih izobraževal" 
programov (med njimi v prvem obdobju 1, v drugem obdobju pa 5 programov srednjega poklicnega izobraze ^ 
po ""novih Izhodiščih"") v 130 javnih zavodih, 5 zasebnih zavodih, 1 zavodu s koncesijo in 6 zavodi 
mladostnike s posebnimi potrebami. 

V prvem obdobju (šolsko leto 2004/2005) bo vpisanih 101.892 dijakov in vajencev, od tega 2.247 dij3^0^ . 
programih nižjega poklicnega izobraževanja, 19.046 dijakov in vajencev v programih srednjega P° C je[u 
izobraževanja (od tega 1.522 vajencev v dualni organizaciji izobraževanja, 2.646 dijakov in vajencev v 
skupnega izvajanja programov v strojništvu in gradbeništvu ter 198 dijakov in vajencev v programu po ^ 
Izhodiščih"", Avtoserviser), 32.736 dijakov v programih srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanj^ ^ 
38.352 dijakov v gimnazijskih programih ter 7.773 dijakov v poklicno-tehniških programih, 1.445 .0/0 

maturitetnem tečaju in 293 dijakov v poklicnih tečajih. V programih nižjega poklicnega izobraževanja bo tak° ' . 
vseh vpisanih v programe nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehni 
izobraževanja ter gimnazijske programe, oz. 2,2 % vseh vpisanih v srednje izobraževanje. V programih sre J 
poklicnega izobraževanja bo 20,6 % vseh vpisanih v programe nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, sre 
strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ter gimnazijske programe, oz. 18,7 % vseh vpisanih v v 

izobraževanje. V programih srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja bo 35,4 % vseh vpis3 ^ 
programe nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanj 
gimnazijske programe, oz. 32,1 % vseh vpisanih v srednje izobraževanje. V gimnazijskih programih bo 41,5 0 

vpisanih v programe nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraz 
ter gimnazijske programe, oz. 37,6 % vseh vpisanih v srednje izobraževanje. 
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primerjava z deleži iz predhodnega šolskega leta kaže trend upadanja vpisa v programe nižjega poklicnega in 
j ~Uega poklicnega izobraževanja ter povečevanja vpisa v programe srednjega strokovnega oz. tehniškega 

raževanja in gimnazijske programe. Delež vpisanih v programe poklicno-tehniškega izobraževanja in poklicne 
aje ostaja na isti ravni, medtem ko se nadaljuje trend zviševanja števila vpisanih v maturitetni tečaj. 

Y'jrv>gem obdobju (šolsko leto 2005/2006) bo zaradi zmanjševanja velikosti generacije, ki na novo vstopa v srednje 
, ra^evanje vpisanih nekoliko manj dijakov in vajencev kot v predhodnem šolskem letu. Ocenjujemo, da bo 

■ Pno levilo vpisanih dijakov in vajencev 101.000. Upoštevajoč razmerja (%) med vpisom v različne ravni 
raževanja (nižje poklicno, srednje poklicno in srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje ter gimnazijske 

o; ®raiTle^ ™ frend zviševanja deleža vpisanih v programe srednjega strokovnega" oz. tehniškega izobraževanja in 
^2 j o

az'js^e programe, ocenjujemo, da bo v programe nižjega poklicnega izobraževanja vpisanih cca. 2.100 dijakov 
' 18.300 dijakov in vajencev (20,0 %) v programih srednjega poklicnega izobraževanja (pri čemer se bo 

^v. skupno število vpisanih v programe po ""novih Izhodiščih"" (poleg vpisanih v izobraževalnem programu 
» °ferv'ser» še dijaki in vajenci v izobraževalnih programih Mehatronik operater, Frizer, Grafični operater, 

str ? oser'st> skupaj tako cca. 750 dijakov in vajencev), 32.670 dijakov (35,7 %) v programih srednjega ovnega oz. tehniškega izobraževanja in 38.430 dijakov (42,0 %) v gimnazijskih programih. V programe 

teč •1Cno~te'm'š'cega izobraževanja bo vpisanih cca. 7.700 dijakov, v poklicne tečaje 300 dijakov in v maturitetni aJ 1.500 dijakov. 
iii . 
. 1 ocenjujemo, da se bo nadaljeval desetletni trend zmanjševanja deleža ponavljalcev v srednjem izobraževanju 

0 znašal cca. 3,2 % vseh vpisanih. 
V . . . 
sdI « 1111 <*e-'avnosti srednjega šolstva se financirajo tudi aktivnosti za izvedbo ekstemega ocenjevanja znanja: 
iyc 

raatUre in poklicne mature. Sredstva se zagotavljajo kot transfer javnemu zavodu, Državni izpitni center - 
zakr *' ustan°vljen za strokovno in administrativno tehnično vodenje vseh aktivnosti za izvedbo obeh oblik ju evanja srednjega izobraževanja. 

rJ2oSni maturi je v skladu z Zakonom o maturi potrebno pripraviti nov način izvedbe, ko mora biti v koledarju 
41123 vsak predmet, ki ga piše dijak, drugi dan pisanja izpita oziroma za en predmet en dan v izpitnem roku. 

5ploS 

Pred n°.maturo b°do v 1- 2005 kandidati opravljali v treh terminih (predpreizkus, spomladanski in jesenski rok). V 
rok^su 'n spomladanskem roku bo izpite opravljalo približno 10.000 kandidatov na 81 šolah, v jesenskem 

Pa Približno 2.500 kandidatov, med njimi skupaj okrog 100 kandidatov s posebnimi potrebami. 

C«*0 splošne mature je imenovana državna maturitetna komisija za splošno maturo in 30 predmetnih komisij. 
42 na

Sl'|am nu^' vso potrebno administrativno in strokovno podporo. Vseh predmetov na maturi bo 50, od tega 
j 3qq in 8 na višji ravni. Pri izvedbi mature bo sodelovalo predvidoma 1.900 zunanjih ocenjevalcev in sicer: 

v pomladanskem roku in 600 v jesenskem roku. Za zunanje ocenjevalce bo izvedenih 45 seminaijev. 

Predm^31'' ^ °Prav,jajo poklicno maturo lahko opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta 
Progr Ct 23 VP'S v univerzitetni študijski program oziroma če se upošteva pri izbiri kandidata za vpis v tak 
^ arn' k?'' iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo okoli 1.500 kandidatov. 

Plan^03 matura P°teka v 4 terminih: predpreizkus, spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok. Za leto 2005 se 
°Sr»ovni° SPrememt:)e V ^tev''u predmetov, ki naj bi se pripravljali, in sicer naj bi se tuji jeziki in matematika pisali na 
^oko ,n V'^' ravn'- Državna komisija predvideva tudi enotno eksterno preverjanje znanja še za 2,- temeljne 
Pribli&n°~teoret'^ne Predmete poklicne mature. V predpreizkusu in spomladanskem roku bo opravljalo preizkus 
5.3oo k° kandidatov na 120 šolah in v 40 organizacijah za izobraževanje odraslih, v jesenskem roku okrog 
Poseb anC''C'atov ter v zimskem roku 2.500 kandidatov, od tega skupaj v vseh rokih predvidoma 110 kandidatov s 
pre(jm 

m' Potrebami. Za izvedbo poklicne mature je imenovana državna komisija za poklicno maturo in 8 

RlC komisij. Komisijam nudi RIC vso potrebno administrativno in strokovno podporo. 
'Zpitavd^3 khni&ia in administrativna dela za Državno izpitno komisijo za izvedbo praktičnega dela zaključnega ^ ualni organizaciji, določi metodologijo in sodeluje pri pripravi vsakoletnega poročila o zaključnih izpitih. 

^Sram^3 Sre<^stva na teJ postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje srednjih šol v skladu z lemim 
spi0jnih°m v.°kviru evidentitanih potreb za obdobje 2004-2006 ter za nadomestitev in posodabljanje opreme v 

/Uorf.f .' klicnih in strokovnih šolah, ki so vključene v različne projekte opremljanja srednjih šol. 
^ kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

str°kovrafUnS,C' P°stavki se zagotavljajo sredstva za plače s prispevki delodajalcev in drnge osebne prejemke za 
normati C ln (^ru®c klavce v srednjih šolah na osnovi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonom, 
^ol V'ln S,anc'ar<^'ter s kolektivno pogodbo. 
Za vre^ Sre^slev se zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške na osnovi sprejetih normativov in standardov 
za0pre 

0,enj® materialnih stroškov, za varovanje premoženja in sredstva za splošno in poklicno maturo ter sredstva 0 m investicijsko vzdrževanje. 
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V letu 2003 se je začei uporabljati Zakon o maturi, ki bo urejal meijenje učinkov izobraževanja v celotnem 
segmentu srednjega strokovnega in srednjega splošnega izobraževanja. Na učinkovitost in kakovost nižjega in 
srednjega poklicnega izobraževanja bo vplivala predvsem predvidena krepitev vloge socialnih partnerjev p" 
ocenjevanju znanja na vmesnih preizkusih znanja in pri zaključnih izpitih. 

Investicijsko vzdrževanje in oprema v srednjih šolah se financirajo na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in 
izobraževanja in Zakona o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003-200» 
(ZTRPIZ) v okviru razpoložljivih vsakoletnih sredstev. 

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

Temeljni cilj v letu 2005 bo še vedno znižati delež zaključne generacije osnovnošolcev, ki ne nadaljuje)0 

izobraževanja na srednjih šolah. Doseganje tega cilja bomo ocenjevali s primerjavo deleža vključenosti generacije 
mladine, ki konča osnovnošolsko izobraževanje, v srednješolsko izobraževanje, z višino tega deleža v predhodnem 
letu. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Namen in cilj projekta investicijskega vzdrževanja in opreme v srednjih šolah: Izvajanje investicijsko vzdrževalnih 
del na objektih srednjih Sol, skladno s prioritetno listo evidentiranih potreb in zagotavljanje potrebne opreme ter uči 
za izvajanje vzgojno-izobnževalnih programov v srednjih šolah. 

2394 - Inventarizacija srednješolskega prostora 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo stroškov odvetniških storitev, stroške cenitev in urejanja zemlji^" 
knjižnih stanj v šolah in izdelavo dokumentarnih podlag ter vzpostavitev možnosti za pripravo baze podat*0 

inventarizacije srednjih šol. 

1515 - Priprava dokumentacije v srednjem šolstvu 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Priprava predhodnih študij, projektne in investicijske dokumentacije za objekte srednjega šolstva in zavodov z* 
usposabljanje, kijih nameravamo uvrstiti v plan investicij v naslednjih letih. 

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

Na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o temeljnih razvojnih programih na 
izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (ZTRPIZ) se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za pripra 

dokumentacije za potrebe investicij v srednjem šolstvu in vzgojnih zavodih. 

$ 
g 
g 
S 

\ C/5 

2404 - Razvoj poklicnega izobraževanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glavna dejavnost v okviru proračunske postavke 2404 - Razvoj poklicnega izobraževanja je prenova starih in razV?j 
novih programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter uvajanje novega načina financiranja 
upravljanja poklicnega izobraževanja. 

V šolskem letu 2005/2006 se bo nadaljeval projekt uvajanja novega načina financiranja izvajanja Pr0®r^jj, 
izobraževanja, ki bo vodstvom šol omogočal več avtonomije in jih spodbujal k učinkovitejši uporabi razpoloz J 
sredstev. 

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

Višina pravic porabe je določena na osnovi potrebnih aktivnosti v okviru projekta uvajanja novega na''no 
financiranja izvajanja programov izobraževanja, pogojev izvedbe projekta in na podlagi podpisanega P|S 

nameri z dne 8.10.2003, s katerim smo sprejeli pogoje izvajalcev projekta in se zavezali k zagotavljanju p°tre 

sredstev. 

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

Doseganje zastavljenih ciljev se bo ocenjevalo s številom šol, ki bodo vključene v nov način financiranja izvaj^jv 
programov izobraževanja. V šolskem letu 2005/2006 načrtujemo povečanje števila srednjih šol, vključenih v 

sistem financiranja, za 20 %, to je vključitev 26 novih šol. 
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* Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja in izobraževanje 

o učiteljev v srednjem šolstvu 
"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

tl^
V°j ^ Posodabljanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga dela je 

gos *^en° 'z^°^anju kakovosti in odzivnosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja na zahteve 
med0 arstva in trga dela. Projekt prispeva k večji privlačnosti programov usposabljanja za mlade, lažjem prehajanju njem in delom ter zmanjševanju šolskega osipa. 

°jekti so del ukrepa vseživljenjsko učenje. 
Y nlr * 

Prosra'01 c'ejavnostl> ki se financira s proračunske postavke 4431, se izvaja projekt posodabljanja in razvijanja 
spr • mov '2°braževanja in usposabljanja v poklicnem izobraževanju. Dejavnosti pokrivajo posodabljanje in 

izobraJ ^e.°^stoje^^1 i11 razvijanje novih programov izobraževanja in usposabljanja v srednješolskem poklicnem 
'?obra>eVan^U - vkl-iučno s pnp^0 Široke palete kratkih, po meri izdelanih formalnih in neformalnih programov evanja in usposabljanja, s posebnim poudarkom na preprečevanju osipa. 

. ^£p^e ' se financirata dva projekta NRP: 
, -2.3.17.001: Posodabljanje in razvijanje izobraževalnih programov srednjega šolstva in višjega šolstva s 

" EPD0^Ja 'anet'Jslva i™ živilstva v letih 2004, 2005 in 2006 - Projekt Kmetijske šole Grm Novo mesto; 
ter • Posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem in 

izobraževanju - LDN CPI in ZRSŠ. 
a i" kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo iz/ačuni predlogov pravic porabe 

113 podr^-na^n°Van V s^ac'u z aktivnostmi, ki jih MŠŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog očju izobraževanja in usposabljanja. 

^ ^ na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
eloti bo prenovljeno 393 programov. 

"razložit 
e* Projektov v okviru proračunske postavke § 

, Usposahr ^'' obsega projekt EPD03.2.3.06.001: Posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in 
^ Janja v poklicnem in terciarnem izobraževanju - LDN CPI in ZRSŠ. 

izobražc^0'''6'^-3' Se financira s proračunskih postavk 4431 in 4427, je posodabljanje in razvijanje programov 
obstoje*^an-'a usP°sabljanja v poklicnem izobraževanju. Dejavnosti pokrivajo posodabljanje in sprejemanje 10 razvijanje novih programov izobraževanja in usposabljanja v srednješolskem 

^ograrn™ !Z0^raževanJu> vključno s pripravo široke palete kratkih, po meri izdelanih formalnih in neformalnih °v izobraževanja in usposabljanja, s posebnim poudarkom na preprečevanju osipa. 

srednjeg *!~®^"^12 obsega projekt EPD03.2.3.17.001: Posodabljanje in razvijanje izobraževalnih programov 
Šole Cr^xr°^StVa 'n višjega šolstva s področja kmetijstva in živilstva v letih 2004, 2005 in 2006 - Projekt Kmetijske 

na Novo mesto. 
Namen i\ 
'zobraž. .^a> se financira s proračunskih postavk 4431 in 4427, je posodabljanje in razvijanje programov ®nja in usposabljanja v poklicnem izobraževanju s področja kmetijstva in živilstva. 

Usposabr ' .*3olcr'vaj0 posodabljanje in sprejemanje obstoječih in razvijanje novih programov izobraževanja in 
'2delanihaifa V srec'nie^0's'ceni poklicnem izobraževanju, vključno s pripravo široke palete kratkih, po meri 
PreDreč ormalnih in neformalnih programov izobraževanja in usposabljanja, s posebnim poudarkom na cevanju osipa. 

4427 * Str h ukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja in izobraževanje 

Obr 
c,teljev v srednjem šolstvu 

2a ' ^ ^avnosl' v okviru proračunske postavke 
izoSja

v
nje.aktivnosti - proračunska postavka Strukturni skladi - tuja udeležba - EDP 2.3.: razvoj izobraževanja in 
3nje učiteljev v srednjem šolstvu je potrebno sofinanciranje v višini 25 %. 

okviru d • 
Progj^ov eJavnos,i. ki se financira s proračunske postavke 4427, se izvaja projekt posodabljanja in razvijanja 
Sprejemanl'!wbraŽe.Vanja in usposabljanja v poklicnem izobraževanju. Dejavnosti pokrivajo posodabljanje in 
'Zobrajev^C-0bSt0^e''^ 'n razvijanje novih programov izobraževanja in usposabljanja v srednješolskem poklicnem 
'z°bražev ^U'- vk'ju£no s pripravo široke palete kratkih, po meri izdelanih formalnih in neformalnih programov nJa m usposabljanja, s posebnim poudarkom na preprečevanju osipa. 
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S postavke 4427 se financirata dva projekta NRP: 
- EPD03.2.3.17.001: Posodabljanje in razvijanje izobraževalnih programov srednjega šolstva in višjega šolstva s 

področja kmetijstva in živilstva v letih 2004,2005 in 20056 - Projekt Kmetijske šole Grm Novo mesto; 
- EPD03.2.3.06.001: Posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem >n 

terciarnem izobraževanju - LDN CPI in ZRSŠ. 

Obrazlo&tev projektov v okviru proračunske postavke 

NRP 3311-04-2311 obsega projekt EPD03.2.3.06.001: Posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja >n 
usposabljanja v poklicnem in terciarnem izobraževanju - LDN CPI in ZRSŠ. 

Namen projekta, ki se financira s proračunskih postavk 4431 in 4427, je posodabljanje in razvijanje program°v 

izobraževanja in usposabljanja, v poklicnem izobraževanju. Dejavnosti pokrivajo posodabljanje in sprejemanje 

obstoječih in razvijanje novih programov izobraževanja in usposabljanja v srednješolskem 

poklicnem izobraževanju, vključno s pripravo široke palete kratkih, po meri izdelanih formalnih in neformalnih 
programov izobraževanja in usposabljanja, s posebnim poudarkom na preprečevanju osipa. 

NRP 3311-04-2312 obsega projekt EPD03.2.3.17.001: Posodabljanje in razvijanje izobraževalnih programov 

srednjega šolstva in višjega šolstva s področja kmetijstva in živilstva v letih 2004,2005 in 2006 - Projekt lCmetijske 

šole Grm Novo mesto. 

Namen projekta, ki se financira s proračunskih postavk 4431 in 4427, je posodabljanje in razvijanje programov 

izobraževanja in usposabljanja v poklicnem izobraževanju s področja kmetijstva in živilstva. 

Dejavnosti pokrivajo posodabljanje in sprejemanje obstoječih in razvijanje novih programov izobraževanja "j 
usposabljanja v srednješolskem poklicnem izobraževanju, vključno s pripravo široke palete kratkih, P° merl 

izdelanih formalnih in neformalnih programov izobraževanja in usposabljanja, s posebnim poudarkom na 

preprečevanju osipa. 

19033303 - Zavodi za usposabljanje 
3 

j? 
Opis podprograma £ 

•L (O 
V podprogram sodi izvajanje predšolske vzgoje za otroke s posebnimi potrebami, izvajanje vzgojno-izobraževal p 
programov osemletne in devetletne osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom, izvajanje posebni e* 
programov, izvajanje srednješolskih programov za dijake s posebnimi potrebami v zavodih in izvajanje vzg0.)^., 
programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so nameščeni v vzgojne zavode. Za dijake in učence, ki se v zavoo 
izobražujejo in bivajo, se izvaja tudi vzgojni program. 

Ključne naloge ministrstva so zagotavljanje enakih možnosti in pogojev za vzgojo in izobraževanje otrok 
posebnimi potrebami ob upoštevanju njihove različnosti 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 1995, 0 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 - uradno prečišt 

besedilo), 
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96,33/97, 59/01 in 71/04), 
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/99), 
- Zakon o usmeijanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00), 
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja. 

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

Dolgoročni cilji na tem področju so zagotavljanje enakih možnosti izobraževanja in usposabljanja otrok s Posekn'^v 

potrebami, z ustvaijanjem pogojev za specifično obravnavo posebnih potreb teh otrok, ki omogočajo "J 
optimalen razvoj. Učencem s posebnimi potrebami se zagotavljajo pogoji za pridobitev čim višje izobrazbe. 

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

Temeljni letni cilj tega programa je zagotavljanje možnosti za vzgojo in izobraževanje oziroma usmerjanje otr°^ ■ 
posebnimi potrebami v najbolj ustrezne programe, ki tem otrokom omogočajo optimalne pogoje za r 

ohranjenih sposobnosti in za usposobitev za delo in za uspešno vključitev v socialno okolje. 
• • •^treba"11' Na področju osnovne šole se uvajajo programi devetletne osnovne šole za otroke s posebnimi po1"' 

prilagoditve vseh drugih programov in sprejem programov, kijih predpisuje zakon. 

Na področju osnovnošolskega izobraževanja se bo v letu 2005 izvajal program devetletne osnovne šole v zav 
prvem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. V skladu z zakonodajo in ostalimi predpisi to pomen1 P 
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^ane®a obsega sredstev za dejavnost osnovnega šolstva tudi povečanje sredstev za dodatno izobraževanje 
okovnih delavcev. 

23 - Investicije v zavode za usposabljanje 

"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

stva na tej postavki so namenjena za financiranje investicij v objekte zavodov za usposabljanje. 

"kaV>lcl (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

'?obra>'a^' ?a^ona 0 financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o temeljnih razvojnih programih na področju 
v 2av^^Van''a ^ znanostl v 'et^ 2003-2008 (ZTRPIZ) se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za investicije ^ ^vode za usposabljanje. 

^°litev projektov i> okviru proračunske postavke 
letu 2005 potekata naslednja projekta: Vzgojni zavod Višnja Gora in ZUIM Kamnik. 

6674 -1) • 

Ob ejaVD0St zav°d°v za usposabljanje 
^ ž/'ev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postav'c' se zagotavljajo sredstva za plače s prispevki delodajalcev in druge osebne prejemke za 
in zasedbe D de'avce v zavodih, razen za delavce, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, na osnovi sistemizacije 
^ ^ oe delovnih mest v skladu z zakonom, normativi in standardi ter s kolektivno pogodbo. 

obnovo^1 Srec'stev se zagotavljajo tudi sredstva za materialne stroške, za investicijsko vzdrževanje, sredstva za 
^ ^ ePremičnin in opreme in sredstva za kritje oskrbe otrok v zavodih. 

^ (indikatorji) na kateri/i temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Ulične D23 IZračun Posebnih sredstev predstavlja število otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 
Število orr

me usPosab'jan.ia 'n izobraževanja, standardi in normativi ter merila za financiranje te dejavnosti. °k vključenih v zavode se bistveno ne zmanjšuje. 

. ator je število otrok in mladine, ki so vključeni v programe. 
^ podlagi 7 L 

izobrajpjl • a ,ona 0 financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o temeljnih razvojnih programih na področju 
^sticijskJa znanost' v 'et^ 2003-2008 (ZTRPIZ) se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za 
evidem,•>-> -l vzc'r^evanje in opremo objektov zavodov za usposabljanje v skladu z letnim programom v okviru »ranih potreb za obdobje 2004-2006. 
ni cilji na ■ n voju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

letu 2005 k a 
v katere ie u naveden' programi izvajali v 16 zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 
Srednjih jol 

JLCenih 898 otrok' v 15 oddelkih vrtca 109 otrok, v 57 oddelkih osnovnih šol 296 otrok, v 56 oddelkih 
razvoju 47 v ° otrok. v ^ oddelkih vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno in težko motnjo v duševnem 

Obrgzi y ° ' V 85 vz8°jnih skupinah 739 otrok (določeno število teh otrok je obiskovalo tudi zunanje šole). 
ev Projektov v okviru proračunske postavke 

'etu 2005 r 
Programom lnanciramo najnujnejša investicijska vzdrževalna dela v zavodih za usposabljanje v skladu z letnim 
'*Vajanje v V •°^V'ru evidentiranih potreb za obdobje 2004-2006 in zagotavljamo potrebno opreme ter učil za 28oje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 

Zok storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
druSe pravne podlage 

C-'radn°r^0Se'3n'^ Prav'cah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 
Pravilnik S> Št:35/200'') 
in 64/03\° PreveijanJu in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (Uradni list RS št. 29/96 

fedana v >^kUP'nS'C0 Preverjanje znanja učencev 8. razredov osnovne šole«, ki jih je skupaj z ZRSŠ izdal Rje 
2ak0n o o? ŠOlsko lcto)' 
Pravilnik (Uradni list RS št- 12/96, 33/97, 54/00, 59/01 in 71/04), 
osnovni ° Preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni So">- (Uradni list RS št. 19/01, 74/01, 26/03 in 75/04), 

7 S. 
**12005 
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- Pravilnik o preveijanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v 9-letni osnovni šoli (Uradni list RS. & 
61/99,64/03 in 75/04) 

in ostala področna zakonodaja. 
i 

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

Pri vseh navedenih ciljih je potrebno mednarodno sodelovanje in upoštevanje mednarodnih smernic ter po potreb' 
prilagajanje ob morebitnih spremembah le teh. , 

4827 - Investicije v izobraževalne zavode in centre 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za financiranje investicij v strokovne zavode in centre. 

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

Na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o temeljnih razvojnih programih na področju 
izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (ZTRPIZ) se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za investic<Je 

v strokovne zavode in centre, katerih ustanoviteljica je država. 

Odkup poslovnih prostorov enote Zavoda za šolstvo RS v Novi Gorici na osnovi sklepa Vlade in pogodbe o odkupu- 

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

Odkup poslovnih prostorov enote Zavoda za šolstvo v Novi Gorici. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 se iz te postavke financira samo en projekt in to odkup poslovnih prostorov enote Zavoda za šolstvo v 

Novi Gorici. S 
g 

8634 - Državni izpitni center 

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

S postavke se financirajo plače in osebni prejemki zaposlenih na Ric-u ter blago in storitve. Povečanje v letu 2005 Je 

predvsem zaradi priprave na nacionalne preizkuse znanja za celotno generacijo učencev 9-letne osnovne šole v 1- 
3. obdobju ter dela učencev v 2. obdobju. 

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

Letni cilji Državnega izpitnega centra so izvedba projektov v okviru redne dejavnosti, koledatjev Ministrstva^ 
šolstvo in šport ter podrobnih koledatjev izvedb posameznih projektov, da uporabniki storitev pridejo do čimt>° J 
veljavnih, zanesljivih in objektivnih rezultatov. 

ObrazJoiitev projektov v okviru proračunske postavke 

- Skupinsko preverjanje znanja v osemletni OŠ in nacionalni preizkusi znanja v devetletni OŠ - PP 6672 MŠŠ. 
- Tuji jeziki za odrasle - PP 4831 MŠŠ. 
- Obrazložitve programov se nahajajo znotraj obrazložitev postavk, iz katerih se financirajo. 

7160 - Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine 

ObrazJoiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke so sredstva namenjena za finaciranje: 
1. PROGRAMA SKRITI ZAKLAD: Javni razpis za sofinanciranje inovacijskih in razvojnih projektov vzg°J^. 

izobraževalnih ustanov v douniverzitetnem izobraževanju, strokovna administrativno tehnična pomoč pri 'zV 

razpisov in spremljanju izvedbe projektov, ocenjevalne komisije za analizo dosežkov projektov. jj, 
2. ŠPORTNO VZGOJNI KARTON: Zbiranje, obdelava in analize morfoloških podatkov o učencih in nj 

telesnih sposobnostih na podlagi 95. člena Zakona o osnovni šoli, v skladu s katerim je ŠV-karton del obv 
dokumentacije šol. 

3. Druge projekte, ki pomenijo podporo nacionalnemu kurikulumu. 

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

Športno vzgojni karton; Število izdanih soglasij staršev za meritve na podlagi ŠV-kartona, število obdelanih Š 
kartonov, izdelava letnega poročila, spremljava dosežkov posameznika in generacij učencev. 
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rend razvoja vodi k večji uporabi individualnih podatkov pri načrtovanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
Posameznega učenca in ustreznejše načrtovanje programa športne vzgoje, izbirnih predmetov in interesnih 

ejavnosti s področja športa. 
Skriti zaklad; Javni razpis, naročilo male vrednosti, sklepi komisij, število prijavljenih in odobrenih projektov, ocena 
analiz izvedbe programa. 

^53 - Izobraževanje učiteljev 
aliolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^j'goročni cilji zagotavljanje ustrezno izobraženih učiteljev za potrebe primarnega in sekundarnega izobraževanja v 
u_ u z zakonskimi zahtevami in predpisanimi pogoji, zviševanje izobrazbene strukture zaposlenih v šolstvu, 

Posabljanje učiteljev za izvajanje novih programov ter za uporabo sodobnih aktivnih oblik VIZ dela ter podpiranje 
esionalne rasti strokovnih delavcev z namenom povečanja njihove avtonomije in strokovne usposobljenosti na 

lačrn vseživljenjskega učenja. 

Uspešnost posameznika, skupine, organizacije in družbe je čedalje bolj odvisna od nenehnega posodabljanja znanja, 
Je mogoče uresničiti le ob ustrezni dostopnosti novega znanja, primerni motivaciji in zmožnosti za vseživljenjsko 

j* tem temelji evropska izobraževalna politika, ki se ji pridružuje tudi Slovenija. Pri spremembi evropske 
dii v C-V ^ru^° znanja imajo učitelji ključno vlogo. Prenašanje lastnega znanja na učence ne zadošča več. Učence, 
kat V" °^ras'e udeležence izobraževanja morajo pripraviti na življenje in delo v hitro spreminjajočih se pogojih, v 
a , J® najpomembnejša prav pripravljenost na nenehno učenje, sposobnost za samostojno pridobivanje znanja in 

"Cenje v interakciji z drugimi. 
j^užba znanja tako postavlja učiteljem številne izzive, ki jim bodo lahko kos le s pridobitvijo novih in drugačnih 

siste^ • kk°'j5anje izobraževanja učiteljev je zato prvi strateški cilj v okviru programa Konkretnih ciljev gu 
mov izobraževanja in usposabljanja (""The Concrete Future Objectives of Education and Training Systems""; 

°Pean Council, Stocholm, 2001). 

Drof0^' P°š°j za prevzemanje nove vloge, ki jo od učiteljev zahteva ""družba znanja"", je visoka stopnja ^ sionalne kompetentnosti učiteljev. Le-ta je med drugim neposredno povezana z ravnijo izobraženosti učiteljev. 

prid
Sk'®du z navedenimi cilji ministrstvo načrtno podpira izredni študij strokovnih delavcev, ki nadgrajujejo 

Podel' ^en°' S'Cer 2adostno izobrazbo za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, z univerzitetno izobrazbo. S 
Zg.^ Jevanjem štipendij študentom, ki študirajo na deficitarnih smereh, skrbi za izboljšanje izobrazbene strukture 

izob stro'covnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Dolgoročni cilj je tako zagotavljanje visoko in ustrezno roženih učiteljev za potrebe primarnega in sekundarnega izobraževanja. 

Svor° ^kraževanje učiteljev je še vedno najvplivnejši medij za oblikovanje njihovih kompetenc. Vendar je po 
učeni n^raV'-S'stem' ^ se 'e Pogasi prilagaja novim potrebam. Zato gaje potrebno povezati v lok vseživljenjskega 
Nadal" m U^'te'jem omogočiti nadaljnji profesionalni razvoj in pridobivanje novih kompetenc tudi po vstopu v delo. 
p0rn 

Jn^e izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju tako pridobiva vse 
•zohra* ne^° v'°8° 'n je nepogrešljivo v času uvajanja novih programov in učinkovitejših pristopov v vzgojno- razevalnem delu. 

'&odi$tn in L 
p *azo/c/ (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

strokcfa ? nafrt°vanje sredstev za namen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev je ocenjena vrednost 
40.000Vnl,delaVCev se na letni ravni izobražujejo skladno z določbami zakona. Ocenjena ciljna vrednost je 
'zobraže .^'tev v izobraževanja, podelitev okoli 130 subvencij za izredni študij strokovnih delavcev v vzgoji in _ vanju, ki si skladno z zakonom in pravilniki o smeri in stopnji izobrazbe pridobivajo izobrazbo. 

cilji n 
a n,voju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

izoh'° 'ZVeden'^ programov, število izvedenih izpeljav programov, število vključitev strokovnih delavcev VIZ v evanja, število podeljenih študijskih pomoči za subvencioniraje šolnin. 

4830 ~ Ra* unalniško opismenjevanje in informatika 

^ SV ^eJavt>osti v okviru proračunske postavke 

srednje3 03 P°stavki so namenjena nadaljnjemu opremljanju vzgojno-izobraževanih zavodov (osnovnega in 
računaln^t°'S'Va' strokovnega, tehničnega in poklicnega izobraževanja, otrok s posebnimi potrebami in višjih šol) z 
so natTl '. strojno in programsko opremo, izgradnjo računalniških omrežij in povezavo le-teh v intemet. Sredstva 
raZislco njena 23 izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih ter za razvojno- a ne. Cilj vlaganj v to področje je zagotoviti informacijsko in komunikacijsko pismenost. 

J8. 
^'2005 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Uporaba IKT pri vzgojno-izobraževalnemu in raziskovalnemu delu. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Namen projekta Informacijski sistemi na šolah je izboljšati strojno in programsko opremo in omogočiti čim večje"111 

številu učencev računalniško izobraževanje in dostop do interneta. 
• 

7169 - Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje: S pomočjo razvojno-raziskovalnih nalog pridobiti podlage za 
odločanje o strateških vprašanjih s področja vzgoje in izobraževanja. 

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

Vrednost razvojno-raziskovalne študije opredeljene v skladu s sprejetimi standardi in normativi za določanje cen 
raziskovalnega dela. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sistem vzgoje in izobraževanja je eden najbolj dinamičnih podsistemov sodobne družbe. Prav zato postajaj® 
nenehne spremembe stalnica. Nenehno spreminjanje vzgojno-izobraževalnega sistema pogojujejo družbene 
ekonomske spremembe in tudi spremembe v globalni družbi. Kompleksnega sistema kot je vzgoja in izobraževanj^ 
ni mogoče spreminjati brez analitičnih podlag. Prav pomanjkanje analitičnih podlag in premajhen delež sredstev, 
jih namenjamo za analitično delo na tem področju je bil glavni očitek komisije OECD, ki je leta 1998 pripravu3 

poročilo o stanju na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. 

7224 - Storitve po vlogah 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena storitvam po vlogah. 

8631 - Šola za ravnatelje, mentorje in pripravnike 

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

Šola predvideva 29 skupin v določenih programih šole za ravnatelje. Izvaja se stalno strokovno izobraževanj 
vodstvenih delavcev v izobraževanju, tako se nadaljuje program samostojnih modulov in program n" 
ravnateljev. Vsako leto zavod organizira srečanja in posvete ravnateljev (v letu 2005 predvidoma 5 srečanj). 

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

Letni cilji so izvedba programa šole za ravnatelje, razpis v šolo za ravnatelje za leto 2005/2006, razpis in z 
strokovnih izpitov za ravnatelje, stalno strokovno izobraževanje vodstvenih delavcev v izobraževanju, sodelovanj^ 
učiteljskimi in vzgojiteljskimi zbori ter svetovanje šolam, program »mreže učečih se šol/vrtcev«, mednar 
projekti in dejavnosti, publicistična dejavnost, sodelovanje s sorodnimi institucijami ter strokovni razvoj zapos' 

V letu 2005/2006 naj bi se vpisalo 7 skupin slušateljev v izvedbo programa Šola za ravnatelje in izve^ v 
ravnateljskega izpita. Program obsega 144 ur (6 modulov po 24 predavateljskih ur). Šola predvideva 29 slcuP y 
določenih programih šole za ravnatelje. Izvaja se stalno strokovno izobraževanje vodstvenih ^e'aV°zaVod 
izobraževanju, tako se nadaljuje program samostojnih modulov in program mreže ravnateljev. Vsako leto 
organizira srečanja in posvete ravnateljev (v letu 2005 predvidoma 5 srečanj)., 

8165 - Zavod RS za šolstvo 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
vrtce. 

Prednostne naloge Zavoda RS za šolstvo v letu 2005 so: spremljanje izvajanja novega kurikula za - 
nadaljevanje spremljanja in svetovanja pri frontalnem uvajanju novega programa in učnih načrtov za 9-le cejj 
razvoj in spremljanje izvajanja novih programov in učnih načrtov za učence in dijake s posebnimi potrebami p 
vertikali, uvajanje novih projektov na področju gimnazijskega izobraževanja, ter izvajanje vzgojnega Pfl^nega 
dijaSkih domov, spremljanje izvajanja novih programov in učnih načrtov za učence in dijake na področju g'aS 

šolstva, koordinacija svetovalnega dela v vseh V1Z, izvajanje postopkov za usmcijanje otrok s posebnimi Pf^^pin 
preverjanje izdelanih modelov v pedagoški praksi in ponudba ptfdagoški praksi preko seminarjev, študijskih 
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Svet°vanja, predstavitev v strokovni literaturi in mednarodnem prostoru ter simpozijih, priprava potrebnih 

ter° P°dlaS 23 odločanje Strokovnega sveta za splošno izobraževanje, priprava in izdaja katalogov učbenikov vse aktivnosti v zvezi s tem (mnenja, recenzije, sodelovanje z avtorji, itn), priprava oziroma posodobitev 
znamov priporočene didaktične opreme za vse splošno izobraževalne predmete v vseh podsistemih primarnega in 

P'ošnega srednjega izobraževanja. 

^52 - Phare - lastna udeležba - 2003 vseživljenjsko učenje v primarnem in sekundarnem 

Šolstvu 

"Možitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Z3 * "-Janje aktivnosti - proračunska postavka Phare CFCU - 2003 Vseživljenjsko učenje v primarnem in 

aniem šolstvu je potrebno sofinanciranje v višini 25 %. 
dttča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

j^iskave UMAR kažejo na ne dovolj veliko upoštevanja koncepta vseživljenjskega učenja v procesu 
'■Moraževanja. 

Letni c'lji na nivoju proračunske postavke In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

število modulov; 

g Udeležba učiteljev v usposabljanju 
Molitev projektov v okviru proračunske postavke 

- modul°v za usposabljanje učiteljev; 
. P^je šole v okolje; 
. . °j poklicnega usmerjanja; 

" Razv"n°V^1 tehnologij; °J projektov za poklicno usmeijanje. 

Ob ^are CFCU - 2003 Vseživljenjsko učenje v primarnem in sekundarnem šolstvu Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

<£**** j® uveliavljanje koncepta vseživljenjskega učenja v Sloveniji v podporo izobraževanju in usposabljanju 
evr ^gotavljanje kakovosti in dostopnosti izobraževanja, usposabljanja in svetovanja, kar so ključni elementi 

Hana usmeritev vseživljenjskega učenja. Dodatni cilj pa je preizkusiti institucionalno pripravljenost za 
lih mCnt Stru'cturn^1 ufrepov znotraj Evropskega socialnega sklada. akazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

izobraie'6 kažejo na ne dovolj veliko upoštevanja koncepta vseživljenjskega učenja v procesu 
Lettii cilji 

na ntv°ju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

• uTi'°modulov; 
Qb 

6 ežka učiteljev v usposabljanju 

Projektov v okviru proračunske postavke 

r> jZV°j m°dulov za usposabljanje učiteljev; 

tj . J P°klicnega usmerjanja; 

Razv'6 n°V'^ u^n'h tehnologij; °J projektov za poklicno usmerjanje. 

4423 ' Str 1 trukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj 

0b ''ohraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju 

^ ^Javnosti v okviru proračunske postavke - 

'^obraj"1^3 Postav'ca je vezana na financiranje 75% projektne dejavnosti aktivnosti 2.3.1. Izobraževanje 
'*°braž ,ev' 'c'*se nadalje loči na dve različni podaktivnosti 2.3.1.1. Izobraževanje izobraževalcev ter na 2.3.1.2. 
Ucfe!eŽbaVai^e '2°kra^eva'cev v RO. V višini 25% se projekti financirajo z integralne postavke 4410-Lastna 

78'N'200? 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča in kazalci so vezani na Enotni programski dokument RS za obdobje 2004-2006, programsko dopolnilo ter 
Izvedbeno strukturo ukrepa 2. prednostne naloge EPD RS 2004-06. Slovenija je zavezana k izpolnjevanju strateških 
ciljev in smernic Evropske unije na področju izobraževanja ter usposabljanja. 

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

Kratkoročni cilji projektov so cilji dvoletnih projektov, ki se zaključijo konec leta 2005, usmerjenih v razvoj u1 

posodabljanje programov izobraževanja in usposabljanja tudi v skladu s potrebami gospodarstva ter trga dela z 
namenom izboljšanja kakovosti in odzivnosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, priprava novtn 
programov usposabljanja za razvoj kompetenc strokovnih delavcev vzgoje in izobraževanja za družbo prihodnosti, 
za obvladovanje klime v razredu, za nove načine dela v razredu, za obvladovanje novih učnih tehnologij. 

Projekti bodo razvili aktivna partnerstva med visokošolskimi zavodi, ki so registrirani za izvajanje javno-veljavnih 
študijskih programov za izobraževanje učiteljev ter javnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v Sloveniji ter aktiv"3 

partnerstva med izvajalcev javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja ter 
gospodarstva. 

Obrazlotitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru PP ter podaktivnosti 2.3.1.1. so aktivni projekti skladni z opredeljenimi letnimi cilji v prejšnji točki. 

4525 - Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - RO v osnovnem in srednjem šolstvu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena nadaljnjemu sofinanciranju urejanja dostopa zavodov v ARNES/internet. 

Sofinanciranje regionalnih projektov, ki v okviru katerih, bo zagotovljena varna širokopasovna povezava v internet 
za raziskovalno, izobraževalno in inovativno okolje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. < 

Izhodišča In kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe |j 
... Uporaba IKT pri vzgojno-izobraževalnemu in raziskovalnemu delu. ^ 

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

Glede na predvideno medresorsko zasnovo projektov, bodo indikatoiji skupni za celotni medresorski projekt. 

Obrazlotitev projektov v okviru proračunske postavke 

Razširitev možnosti priklopa vrtcev z varnimi širokopasovnimi povezavami v internet (v raziskovalna 
izobraževalna omrežja). Lokalne skupnosti v posameznih regijah bodo zagotovile sofinanciranje v 

širokopasovne povezave. 

4410 - Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in razvoj 
izobraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti PP 4410 so v delu izvajanja identične obrazložitvam dejavnosti PP 4423. 

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

PP 4410 predstavlja vir financiranja za 25% nacionalen del udeležbe na projektih financiranih iz Evropski 
socialnega sklada. 

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

Cilji so identični kot na PP 4423. 

Obrazlotitev projektov s okviru proračunske postavke 

Obrazložitve so identične kot na PP 4423. 

■* 
4507 - Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - RO v osnovnem in srednjem šolstvu 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnosti PP 4507 so v delu izvajanja identične obrazložitvam dejavnosti PP 4525. 
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Viodiiča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

PP 4507 predstavlja vir financiranja za 25 % nacionalen del udeležbe na projektih financiranih iz Evropskega 
regionalnega sklada. 

el"' C'V'na nivoju proračunske postavke In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
c')ji so identični kot na PP 4525. 

0b'°Zlotitevprojektov v okviru proračunske postavke 

Obrazložitve so identične kot na PP 4525. 

ij0j3301 - Višješolsko izobraževanje       

Podprograma 

^»ješolsko izobraževanje seje od študijskega leta 1996/97, v katerem je začelo delovati prvih pet višjih strokovnih 
0 > dodobra uveljavilo in postalo pomemben del terciarnega izobraževanja. Delež višješolskih študentov se v 

pnrnerjavi z vsemi dodiplomskimi študenti v terciarnem izobraževanju iz leta v leto veča. Diplomante je dobro 

J6. .tuc^' gospodarstvo, ki pozitivno ocenjuje razvoj višjega šolstva in njegovo povezanost s svetom dela. To 
"]ujejo tudi vsako leto sprejeti novi programi in ustanavljanje novih višjih strokovnih šol predvsem zaradi potreb 
na P°budo gospodarstva. 

0nske in druge pravne podlage 

**on 0 or8anizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list. RS, št. 115/03 - UPB3), 
. j. | 0 višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list. RS, št 86/2004), 

olektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 39/2000, 
*>4/2001), 
Odredba o normativih in standardih za financiranje višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 39/96). 

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

^goročni cilji podprograma so: Izboljšati dostopnost, uspešnost in učinkovitost višješolskega izobraževanja z 

Pri °''em. mreže šol ter povečati vpis študentov in število diplomantov v višjem strokovnem šolstvu ter s tem ^ ^ pevau k zmanjševanju izobrazbenega izostanka srednje generacije. 

ivedbeni cilji podprograma In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- doi"0Pnost, uspešnost in učinkovitost višjega strokovnega študija; 
. /Vu-!at' sodelovanje višjih strokovnih šol z gospodarstvom; 
- u,-at' uveUavljanje bolonjskih in bruških procesov v strukturi študija; e Javljanje novega sistema financiranja. 

57 ffa 
0b Investicije v višjem šolstvu 

oiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

k*«"!* v okviru MŠŠ, kot del bivše postavke 6321, kjer se je še v skupnem ministrstvu MŠZŠ sofinanciralo 
^esucje v višjem šolstvu 

*Zhodi$£Q • 
^ ,n kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

'zobra?'3^' ^a^ona 0 financiranju vzgoje in izobraževanja in 21akona o temeljnih razvojnih programih na področju 
v vi.- 

vanJa i" znanosti v letih 2003-2008 (ZTRPIZ) se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za investicije Jem Šolstvu. 
^^FQgJo£j 

^ ev projektov v okviru proračunske postavke 

mestu 
so sredstva namenjena za sofinanciranje naslednjih projektov: Višja strokovna šola GRM v Novem 

' 'šja poslovno ekonomska šola v Brežicah in Višja poslovno ekonomska šola v Novem mestu. 

8?33. n. 

Obr 
JaVn°st v'šjega šolstva 

V'5' eV ^avnost' v °kviru proračunske postavke 
2004 ° S^° stro'<ovno izobraževanje se uveljavlja kot pomembna sestavina terciarnega izobraževanja. V sredini leta 
Zagot 

Je. ' sPrejet novi Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, s katerim je vzpostavljena podlaga za v"ev večje strokovne avtonomije višjih šol znotraj šolskih centrov, za zagotavljanje kakovosti višješolskega 

Je; 
'^izoos 
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študija, preoblikovanje in kreditno ovrednotenje programov, izdaje priloge k diplomi..., učinkovitejše uresničevanje 
pravic študentov; pomembno pa je tudi odprtje vpisnih pogojev oziroma omogočen dostop do višješolskega študija 
vsem, ki imajo opravljeno maturo ali poklicno maturo. S sredstvi iz Evropskih strukturnih skladov pa že potekajo 
aktivnosti za vzpostavitev kreditnega vrednotenja višješolskih študijskih programov po metodologiji ECTS v 
povezavi z modularno sestavo programov ter možnostjo prehoda v visokošolske študijske programe. 

V študijskem letu 2004/05 se je mreža višjih šol povečala za 3 javne in 2 zasebni šoli. Skupaj višješolsko 
izobraževanje izvaja 42 Sol, od tega 20 javnih, ena s koncesijo in 21 zasebnih. V študijskem letu 2004/05 je 
Vrtnarska šola Celje, Višja strokovna šola, začela izvajati nov študijski program Vrtnarstvo. Skupaj šole v 
študijskem letu 2004/05 izdajajo 20 različnih študijskih programov, od katerih jih država sofinancira 17. 

S širitvijo mreže šol se uresničuje strategija enakomernega regionalnega razvoja države, ki prepoznava regije kot 
inovativne, na znanju temelječe samostojne enote, v katerih se na področju višješolskega izobraževanja odraža 
strategija in logika nacionalnih prioritet. 

Ministrstvo v sklopu dejavnosti višjega šolstva višjim strokovnim šolam, ki izvajajo izobraževalne programe za 
mladino, financira: stroške plač in drugih osebnih prejemkov, prispevke delodajalca in davek na izplačane plače, 
izdatke za blago in storitve in vzdrževanje in nadomestitev opreme šol. V skladu z Zakonom o organizaciji ui 
financiranju vzgoje in izobraževanja ministrstvo krije tudi stroške opravljanja obveznih zdravniških pregledov 
zaradi praktičnega izobraževanja študentov izobraževalnih programov gostinstvo in živilstvo ter del prispevkov za 
posebne primere zavarovanj, za opravljaje praktičnega dela izobraževanja študentov. Iz te proračunske postavke Pa 

se krije tudi stroške izdaje in distribucije Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje in delovanja višješolske 
prijavne službe. 

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

Uspešnost izvajanja dejavnosti višjega šolstva bomo merili s številom študentov, številom študentov, ki redno 
napredujejo v drugi letnik, številom diplomantov ter strukturo vpisa glede na izobraževalna področja. 

V študijskem letu 2004/2005 je v višje šole vpisanih 13. 258 študentov, od tega 4.100 rednih. Število študentov se je ^ 
glede na študijsko leto 2003/04 povečalo za dobrih 9 odstotkov. V študijskem letu 2005/2006 se bo število reda" g 
študentov predvidoma povečalo na najmanj 4.850 študentov. Število diplomantov se je v letu 2004 v primeijavl 1 ^ 
letom 2003 povečalo za dobrih 42 odstotkov. 5 šol je imelo prvič diplomante, od tega 4 samo med izrednim1 ^ 
študenti, 1 pa med rednimi in izrednimi. p 

V študijskem letu 2005/2006 bo v prve letnike programov višjega šolstva prvič vpisovalo 9 novih šol: 
- ŠC Šentjur, VSŠ; program Živilstvo; 
- TŠC Nova Gorica, VSŠ; program Mehatronika; 
- TŠC Kranj, VSŠ; program Mehatronika; 
- TŠC Ptuj, VSŠ; program Mehatronika; 
- EŠ Murska Sobota, VSŠ; program Računovodja; 
- EŠ Novo mesto, VSŠ; program Računovodja; 
- PKŠ Celje, VSŠ; program Računovodja; 
- ŠC Slovenj Gradec, VSŠ; program Računovodja; 
- ŠC Celje, VSŠ - dislocirana enota v Ravnah na Koroškem; program Strojništvo. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V sklopu proračunske postavke je odprt NRP št. 3311-04-0404. Sredstva bodo namenjena za nadomestitev odpi^^ 
in izrabljene opreme za kvalitetno izvajanje izobraževanja v višjih strokovnih šolah, ki izvajajo izobraževanje 
mladino. 

4389 - Razvoj višjega šolstva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo bo sredstva s proračunske postavke namenjalo za pospeševanje razvoja višjega šolstva. Razvoj v'^j6 

šolstva je tesno povezano z razvojem gospodarstva, zato bi se sredstva porabljala za prilagajanje in dopolnjev 

mreže višjih strokovnih šol potrebam gospodarstva in trgu delovne sile, spodbujanje mednarodnega sodelov 
višjih strokovnih šol s sorodnimi šolami v EU ter prestrukturiranje in'dopolnjevanje ponudbe mreže viJ 
strokovnih šol. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V sklopu proračunske postavke je odprt NRP št. 3311-04-0403 - Razvoj višjega šolstva, s katerega je predvide" 
sofinanciranje aktivnosti, ki bodo orispevale k razvoju višjega šolstva tako, da spodbujajo mednarodno sodelo 
povezovanje z gospod;:rsi ;om, prestrukturiranje in dopolnjevanje ponudbe obstoječih višjih strokovnih šol in dr t> 
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4^i 

Ob ' ^are " 'as*na udeležba - 2003 vseživljenjsko višješolsko učenje "Možitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^ izvajanje aktivnosti proračunska postavka Phare CFCU - 2003 vseživljenjsko višješolsko učenje je potrebno 
t 

tlnan"ranje v višini 25 %. 
in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Don?1^1"3 0(*z'vnost višješolskega sistema na koncept vseživljenjskega učenja, predvsem v prilagajanju programske ^ dbe potrebam gospodarstva. 
ctyi na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Število modulov; 
. x ^e'ežba učiteljev v usposabljanju; 

število projektov. 
Ob razlofit 

Projektov v okviru proračunske postavke 

. pazvoJ modulov za usposabljanje učiteljev; 
-. , .0vezoyanje višjih šol s podjetji; 
* RaVajanje nov^ uCr,ih tehnologij; azvoj projektov v podporo zvišanja kvalitete višjega šolstva. 

Ob ^are CFCU - 2003 Vseživljenjsko višješolsko učenje ^ oiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

sk°a
?rSektaJeUVeljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja v Sloveniji v podporo izobraževanju in usposabljanju 

evropsk'h°taV^an^e Novosti in dostopnosti izobraževanja, usposabljanja in svetovanja, kar so ključni elementi 
mana„e 

usmeritev vseživljenjskega učenja. Dodatni cilj pa je preizkusiti institucionalno pripravljenost za 
ment struktumih ukrepov znotraj Evropskega socialnega sklada. 

Sodišča i L n °zalcl (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

ponudi*1"3 W'Z'VIlost višješolskega sistema na koncept vseživljenjskega učenja, predvsem v prilagajanju programske °e potrebam gospodarstva. 
,ni cilji na i ■ nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-1;10 moduiov; 

' ^^iJo^o^s^ov" V USP0sabljan-'u' 
nProjektov v okviru proračunske postavke 

' fe°j m°?uIov 23 usposabljanje učiteljev; 
- ^jvaiZ°Vanje šol s podjetji; 
- ^a^

arije "ovih učnih tehnologij; 
°J Projektov v podporo zvišanja kvalitete višjega šolstva. , 

^85. , 
Ob,azl ^ 

ru^turni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v višjem šolstvu 
^ ev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

nanienjeno>OSOC^k'janje Programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga dela je 
dela. pro: ' ,'j^anju kakovosti in odzivnosti višjega strokovnega izobraževanja na zahteve gospodarstva in trga 
del0rn te_ Prispeva k večji privlačnosti programov usposabljanja za mlade, lažjem prehajanju med učenjem in 

zmanjševanju šolskega osipa. 

PrograrriQ 
eJavnosti, ki se financira s proračunske postavke 4385, se izvaja projekt posodabljanja in razvijanja 

Spreiemani/^Ž7.anja in usposabljanja v terciarnem izobraževanju. Dejavnosti pokrivajo posodabljanje in 
'ŽQbrajevj

e. 0^stoječih in razvijanje novih programov izobraževanja in usposabljanja v višješolskem poklicnem 
'Zobrajev Ju> vključno s pripravo široke palete kratkih, po meri izdelanih formalnih in neformalnih programov 
odifg "*a ,n usPosabljanja, s posebnim poudarkom na preprečevanju osipa. 
proj ^ kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
na Podroi'naŽrtOVan v skladu z aktivnostmi, kijih MŠŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog JU 'zobraževanja in usposabljanja. 

'^2005 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji projekta razvoja in posodabljanja programov višješolskega izobraževanja: 
- posodabljanje obstoječih programov višjega šolstva; 
- razvijanje novih programov višjega šolstva; 
- vzpostavitev sistema kreditnega vrednotenja izobraževanja; 
- preprečevanje osipa. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

S postavke 4385 se financira projekt NRP z oznako EPD03.2.3.07.001: Projekt Šolskega centra Novo mesto- 
Dejavnosti v okviru projekta pokrivajo posodabljanje in sprejemanje obstoječih in razvijanje novih programov 
izobraževanja in usposabljanja v višješolskem poklicnem izobraževanju, vključno s pripravo široke palete kratkih, 
po meri izdelanih formalnih in neformalnih programov izobraževanja in usposabljanja, s posebnim poudarkom na 
preprečevanju osipa. 

4374 - Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - Astoria 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Temeljni cilj sofinanciranja šolskega hotela Astoria je pospešiti izvajanje vloge Astorie kot ""šolskega hotela"" 22 

izvajanje praktičnega pouka višjega šolstva in dodatnega strokovnega usposabljanja učiteljev za pridobivanje novih 
ključnih kompetenc na področju gostinstva in turizma po vzoru uspešnih ter podobnih projektov v Evropi (mreža 
evropskih gostinskih šol ASPEE). 

Hotel Astorija bomo razvili v učno bazo za višje strokovno izobraževanje na področju gostinstva in turizma v smislu 
medpodjetniškega izobraževalnega eentra. 

Projekt je namenjen večanju konkurenčnosti in razvoju kapacitet turističnih destinacij s pomočjo promocije 

vzpostavljanja partnerstva med javnim in zasebnim sektoijem ter s promocijo razvoja marketinško atraktivnih. ✓> 
novih, visoko kvalitetnih storitev, ki se integrirajo v predmetnik višje šole. Poleg tega se projekt dodatno zavzema 23 

koordiniran management turističnih destinacij in za razvoj osnovne turistične infrastrukture. ^ 
<*> 

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

Nepovezano izvajanje praktičnega pouka in strokovnega usposabljanja učiteljev. Ugotavljanje potreb po usklajen' 
turistični ponudbi, ter novih oblikah turistične ponudbe. 

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

- izboljšanje izobrazbene strukture in praktične usposobljenosti študentov in zaposlenih 
- povečanje števila prenočitev 
- povečanje števila gostov 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Prenova in konstrukcija prostorov šolskega hotela Astoria in nastanitvenih zmogljivosti. 

4383 - Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: razvoj izobraževanja v višjem šolstvu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razvoj in posodabljanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami gospodarstva in trga de'a J" 
namenjeno izboljšanju kakovosti in odzivnosti višjega strokovnega izobraževanja na zahteve gospodarstva in "8^ 
dela. Projekt prispeva k večji privlačnosti programov usposabljanja za mlade, lažjem prehajanju med učenjem 
delom ter zmanjševanju šolskega osipa. 

V okviru dejavnosti, ki se.financira s proračunske postavke 4383, se izvaja projekt posodabljanja in razvijanj^ 
programov izobraževanja in usposabljanja v terciarnem izobraževanju. Dejavnosti pokrivajo posodabljanj® 
sprejemanje obstoječih in razvijanje novih programov izobraževanja in usposabljanja v višješolskem poklicn ^ 
izobraževanju, vključno s pripravo široke palete kratkih, po meri izdelanih formalnih in neformalnih program 
izobraževanja in usposabljanja, s posebnim poudarkom na preprečevanju osipa. 

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, ki jih MŠŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih na'°® 
na področju izobraževanja in usposabljanja. 
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' ha n'vo)u proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
pilji projekta razvoja in posodabljanja programov višješolskega izobraževanja: 

posodabljanje obstoječih programov višjega šolstva; 
_ razviJanje novih programov višjega šolstva; 

vzpostavitev sistema kreditnega vrednotenja izobraževanja; 
Preprečevanje osipa. 

Možitev projektov v okviru proračunske postavke 

f)ej^
Stav'ce ^383 se financira projekt NRP z oznako EPD03.2.3.07.001: Projekt Šolskega centra Novo mesto. 

'Zobra*°StI V ?'CV*ru Projekta pokrivajo posodabljanje in sprejemanje obstoječih in razvijanje novih programov 
Po m3 CVar^a 'n usPosabljanja v višješolskem poklicnem izobraževanju, vključno s pripravo Široke palete kratkih, 
Preprečev^'311'^ ^onna'n^1 ^ neformalnih programov izobraževanja in usposabljanja, s posebnim poudarkom na 

^73 - Strukturni skladi - lastna udeležba - ERDF - Astoria 

Molite dejavnosti v okviru proračunske postavke 

'^aian^ C'^ sf^manc'ranja Šolskega hotela Astoria je pospešiti izvajanje vloge Astorie kot ""šolskega hotela"" za 
k'jučniiTk"^1'^'16'*3 ^ou^a v'^Je8a ^°'stva in dodatnega strokovnega usposabljanja učiteljev za pridobivanje novih 
evronou-u omPetenc na področju gostinstva in turizma po vzoru uspešnih ter podobnih projektov v Evropi (mreža 

" gostinskih šol ASPEE). 

mM.^Storija bomo razvili v učno bazo za višje strokovno izobraževanje na področju gostinstva in turizma v smislu 
Podjetniškega izobraževalnega centra. 

je namenjen večanju konkurenčnosti in razvoju kapacitet turističnih destinacij s pomočjo promocije 

Partnerstva rned javnim in zasebnim sektoijem ter s promocijo razvoja marketinško atraktivnih, 
k°ordinj!!° ° ^^'tetnih storitev, ki se integrirajo v predmetnik višje šole. Poleg tega se projekt dodatno zavzema za 

Izh 3n mana8ement turističnih destinacij in za razvoj osnovne turistične infrastrukture. 
^ " kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

^^ienTt?°-'ZVa~'an^e Praktičnega pouka in dodatnega strokovnega usposabljanja učiteljev. Ugotavljanje potreb po 
^, cistični ponudbi, ter novih oblik turistične ponudbe. 

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

• ntfanje 'z°brazbene strukture in praktične usposobljenosti študentov in zaposlenih 
- števila nočitev 6 anJe Števila gostov 

p CV Pr°jektov v okviru proračunske postavke 
a ,r> konstrukcija prostorov šolskega hotela Astoria in nastanitvenih zmogljivosti. 

\°43304rv .—    O  Izpostavitev višje in visokošolskih regijskih središč 
Podprograma 

Gre 
ler 2a tesTStl'^evanje enakomerncga regionalnega razvoja in za odpravo izobrazbenega zaostanka srednje generacije razliCnih tt ?.?ovezanost izobraževanja z gospodarstvom okolja. Financiralo se bo razvijanje oziroma uveljavljanje 
Uve'jav]ia 

U m°dulov za področje višjih strokovnih šol, ki se bodo uveljavili skozi certifikatni sistem ter Je novih kurikulov povezanih z razvojnimi potrebami gospodarstva okolja. 

Zak 6dntge pravne P°d,aSe 
'n 79/03)°r^aniZac'j' 'n financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01, 108/02, 14/03 

t>ol Podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

' Uresnič' Cv'^)e8a strokovnega izobraževanja so: 
~ Uveliav'i an_'e stTate8Uc državnega razvojnega programa s poudarkom na regionalnem razvoju države; 

sPrejet' V Vl.^e^°'skega strokovnega izobraževanja kot dela terciarnega izobraževanja, 
diolnm n.0Vl'1 Programov, nastalih iz dejanskih potreb gospodarstva in izkazanih zaposlitvenih potrebah po mam,h višješolskih programov. 

Ho, 

'8. 
^005 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilji so: 
- izboljšati dostopnost, uspešnost in učinkovitost višješolskega izobraževanja. 

Indikatoiji: 
- Število prenovljenih oziroma na novoustanovljenih središč. 

4302 - Vzpostavitev višje in visokošolskih regijskih središč 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za uresničevanje enakomernega regionalnega razvoja in za odpravo izobrazbenega zaostanka srednje generacije 
ter za tesnejšo povezanost izobraževanja z gospodarstvom okolja. Financiralo se bo razvijanje oziroma uveljavljanje 

različnih študijskih modulov za področje višjih strokovnih šol, ki se bodo uveljavili skozi certifikatni sistem ter 

uveljavljanje novih kurikulov povezanih z razvojnimi potrebami gospodarstva okolja. 

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

Število prenovljenih oziroma na novoustanovljenih središč. 

19053301 - Izobraževanje odraslih 

Opis podprograma 

Podprogram Izobraževanje odraslih je projekt, prek katerega država (so)financira javno službo v izobraževanju 
odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu, ter dejavnosti in pogoje, potrebne za njegov0 

izvajanje. Z njim država prispeva "k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopn<>stl 

izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji in k razvoju človeških virov kot enem ključnih dejavnikov vsakršnega 
razvoja. . $ 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o izobraževanju odraslih, ?! 
- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v R Sloveniji do leta 2010, 2 
- Program izobraževanja odraslih za leto 2005, f 
- Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih. 

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

Cilji: 
- razvoj kulture vseživljenjskega učenja in izobraževanja, 
- zviševanje izobrazbene sestave odraslega prebivalstva, 
- izobraževanje in usposabljanje za razvoj delovne sile, 
- sofinanciranje javne službe v izobraževanju odraslih, 
- podpora razvoju in delovanju infrastrukturnih dejavnosti. 

Kazalci: 
- raven pisnih in drugih temeljnih spretnosti ter izobrazbena raven odraslega prebivalstva. 
- delež odraslega prebivalstva, vključenega v vseživljenjsko učenje. 

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

- razmeščanje izobraževalnih programov, da lahko vsak odrasli uresničuje pravico do izobraževanja, 
- (so)financiranje stroškov izobraŽevanja odraslih in infrastrukturnih dejavnosti, 
- strokovna pomoč in kontrola, 
- finančno spodbujanje vključevanja odraslih v izobraževanje v tujih jezikih, 
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje plač strokovnih delavcev - organizatorjev izobraževanja v jaV 

organizacijah za izobraževanje odraslih. 

7229 - Dejavnost izobraževanja odraslih 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
izobraževanj« Dejavnost izobraževanja odraslih je projekt, prek katerega država (so)financira javno službo v aum^ 

odraslih, to je tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu, ter dejavnosti, potrebne za njegovo izvaja11-^^ 
njim država prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobražev 

odraslim pod enakimi pogoji in k razvoju človeških virov kot enem ključnih dejavnikov vsakršnega razvoja. 
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odišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izhodišča: 
Število skupin v posameznih programih izobraževanja in obseg infrastrukturnih dejavnosti 
etni programi dela Andragoškega centra RS in asociacij izobraževalnih organizacij 

posamezne specifične naloge s področja izobraževanja odraslih 

' Ci,j'na n'voju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

sofinanciranje letnega načrta dela Andragoškega centra RS za leto 2005, 
ojinanciranje asociacij izobraževalnih organizacij in nekaterih specifičnih nalog v letu 2005, 
0 nanciranje 1.400 skupin splošnega izobraževanja odraslih, v katere se bo vključilo približno 21.000 

udeležencev, 
^ sofinanciranje 105 infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih. 

"Molitev projektov v okviru proračunske postavke 

nj^ec'stv' s Postavke 7229 Dejavnost izobraževanja odraslih sofinanciramo izobraževanje odraslih po programih, ki 

sred"«* zan"n'v'' so Pa pomembni za dvig splošno izobraževalne in kulturne ravni prebivalstva (študijski krožki, 
iz . a 23 samostojno učenje, borze znanja, državljansko izobraževanje, funkcionalno opismenjevanje in 

svet inj0 23 Potrebe manjšin) ter dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih (razvojno in 
^gotavr '^k°' ■n^orrn'ranje i" promocija, izobraževanje strokovnih delavcev, organizacijska infrastruktura, 

44^2 i 

Ob ' raževanie odraslih - računalniško opismenjevanje in informatika Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ProerlVa i"3 P°stav^ s® namenjena nadaljnjemu opremljanju ljudskih univerz z računalniško strojno in sko opremo. Cilj vlaganj v to področje je zagotoviti informacijsko in komunikacijsko opremo. 
Miodiiča in t Rawlci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

^Poraba ivt . ^ 1 Pn vzgojno-izobraževalnemu in raziskovalnemu delu. 
Molitev projektov v okviru proračunske postavke 

Stevi,
e
u

n Informacijski sistemi na šolah je izboljšati strojno in programsko opremo in omogočiti čim večjemu vkl)učenih v izobraževanje računalniško izobraževanje in dostop do intemeta. 

'140 - . 
Ob Javnih zavodov za izobraževanje odraslih 

^ iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

•klancev '3rora'uns'ce postavke 9140 Mreža javnih zavodov zagotavljamo sredstva za sofinanciranje plač strokovnih 
Izh ' °r^an'zat0Iiev izobraževanja v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih. 

g " "* *a&*lci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Let -1'0 an^rd8°^'h in drugih strokovnih delavcev v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih 
I ^ na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
sofinaT°^0Vn'rn ^e'avcern - organizatorjem izobraževanja v 91 javnih organizacijah za izobraževanje odraslih bomo 

0br 
nClrali delno poplačilo plač. 

^ ^'ev Pr°jektov v okviru proračunske postavke 

kolikor m S '30stav'ce omogočamo razvoj in ohranjanje javne mreže v izobraževanju odraslih, ki je nujna zaradi 
njih0v • enakomerne pokritosti državnega prostora s ponudbo izobraževalnih programov za odrasle in zaradi Večje dostopnosti. 

"Moij,ev . . 

Ku eJavnosti i> okviru proračunske postavke 
sprern ™a Prenova na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni je na izobraževanje prinesla številne 
Ustanov i,6 V ProSramih, predmetnikih in učnih načrtih, ki terjajo, da strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih 
v v?eoi Pr,d°bijo nova in dodatna znanja. S pravilniki o smeri in stopnji strokovne izobrazbe strokovnih delavcev 

-izobraževalnih ustanovah na posameznih ravneh vzgoje in izobraževanja so poleg študijskega programa, 

7fi'N'2005 
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ki ga morajo zaključiti strokovni delavci, da izpolnjujejo izobrazbene pogoje za poučevanje posameznih predmetov 
oz. opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, navedeni tudi študijski programi izpopolnjevanja in program' v 

okviru stalnega strokovnega spopolnjevanja, ki jih morajo opraviti strokovni delavci, da lahko ustrezno poučujejo 
določen predmet oz. opravljajo določeno vzgojno-izobraževalno delo. Med predpisane programe izpopolnjevanja 
sodijo tudi programi izpopolnjevanja v tujih jezikih za učitelje in učiteljice razrednega pouka, katerih pomembnost 
in potreba se z uvajanjem devetletke še povečuje. 

S sredstvi s postavke 4831 Tuji jeziki finančno spodbujamo vključevanje odraslih v izobraževanje v tujih jezikih. 

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

Izražen primanjkljaj ustreznega kadra za poučevanje tujega jezika v drugem triletju devetletne OŠ med učitelji m 
učiteljicami razrednega pouka. 
- število odraslih, ki opravljajo nacionalne preizkuse znanja iz tujih jezikov. 

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

Financirati tri študijske programe izpopolnjevanja za prej omenjeno ciljno skupino in sicer dva za angleški jezik ter 
enega za nemški jezik v katerih se izpopolnjuje okoli 120 študentov. 

Sofinanciranje stroškov izobraževanja odraslih v tujih jezikih po javno veljavnih programih in pridobivanja javno 
veljavnih listin za okrog 3000 odraslih. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje vključevanja odraslih v izobraževanje v tujih jezikih. 

4297 - Lastna udeležba - Phare 2000 Savinjska 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je namenjen krepitvi povezovanja med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom s ciljem večje 
zaposljivosti prebivalstva, socialne vključenosti, prekvalifikaciji brezposelnih ter vlogi regije pri opredeljevanj 
nacionalnih prednostnih nalog na področju zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja. 

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

Savinjska regija je pilotna regija za vpeljevanje razvojnih evropskih sredstev, namenjenih regionalnemu/lokalne^ 
razvoju. V tej regiji so bili zagotovljeni osnovni pogoji za izvajanje projekta Phare, ki že upošteva regulative 
črpanje iz strukturnih skladov. 

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

Med izbranimi projekti so bili enakovredno zastopani projekti srednjih šol, podjetij, šolskih centrov in ljudskih 
univerz. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

- Število novih zaposlitev, 
- število prekvalifikacij, 
- število novih programov. • 

4379 - Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje odraslih, razvoj mreze 

svetovalnih središč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izobraževanje odraslih: -H 
Poklicno izobraževanje in usposabljanje, predvsem za izboljšanje pismenosti, jezikov, osnovnih znanj in spre01 ^ 
je namenjeno širjenju in implementaciji shem, katerih cilj je zmanjšanje izobrazbenega pi-imanjkijaj® 
funkcionalna in informacijska pismenost odraslih (starost od 25 - 64) s pridobivanjem osnovnih koinpe. 
poklicnih in generičnih znanj. Poleg tega je aktivnost usmerjena k poklicnemu izobraževanju in usposabj 
odraslih v gospodarskih sektoijih, ki so ali bodo podvrženi prestrukturiranju. 

Razvoj mreže svetovalnih središč: 
- v 

V podporo informiranju, svetovanju in poklicni orientaciji za potrebe regije/lokalne skupnosti in posameznih 
povezavi z razvojem mreže centrov vseživljenjskega učenja in mreže osnovnih, srednjih in višjih šol. 
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°dišia in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo Izračuni predlogov pravic porabe 

ra°
j5tjenačrtovan v skladu z aktivnostmi, ki jih MŠŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog področju izobraževanja in usposabljanja. 

^ivnost se navezuje na temeljni kazalnik (benchmark) Evropske komisije o povečanju udeležbe odraslih v 
ivnostih vseživljenjskega učenja (Lizbonski cilj -15 % aktivnega prebivalstva). 

Po^'Vn°St P^P'ra odpiranje šole v gospodarstvu in družbeno okolje, omogoča širši dostop do izobraževanja ter 

L •.. V° Z °kst°je^irni institucijami na področju razvoja človeških virov (predvsem regionalne razvojen agencije). c',j' na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

°večanje udeležbe v izobraževanju odraslih za 95 %. 

deležba odraslih v usposabljanju na področju informacijske tehnologije za 100 %. 

Ob °Ve^an^e ^tev''a '°kalnih svetovalnih središč za 100 %. Molitev projektov v okviru proračunske postavke 

širitev modela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999. 

Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje odraslih, razvoj mreže 
^ svetovalnih središč 

Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke • 

je j^
0 ^°braževanje in usposabljanje, predvsem za izboljšanje pismenosti, jezikov, osnovnih znanj in spretnosti 

- enJeno šujenju in implementaciji shem, katerih cilj je zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja ter 

P°klicn"tf °a 'n "1^ormacijska pismenost odraslih (starost od 25 - 64) s pridobivanjem osnovnih kompetenc, 
°draslih m ®ener'^n'h znanj. Poleg tega je aktivnost usmeijena k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju v gospodarskih sektorjih, ki so ali bodo podvrženi prestrukturiranju. 

°j mreže svetovalnih središč: 1 

Povezav^0 'n^onTI'ranju. svetovanju in poklicni orientaciji za potrebe regije/lokalne skupnosti in posameznikom v ^ 
Izh 'Z razv°jem mreže centrov vseživljenjskega učenja in mreže osnovnih, srednjih in višjih šol. § a in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

113 Pod ^ v.na.^rtovan v skladu z aktivnostmi, ki jih MŠŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog 
Akt' ° JU 'Z0^>ra?'evanja i" usposabljanja. 
alaj^"0^, Se navezuje na temeljni kazalnik (benchmark) Evropske komisije o povečanju udeležbe odraslih v s vseživljenjskega učenja (Lizbonski cilj -15 % aktivnega prebivalstva), 

i Aktivnost dah 
P°vezav0 Plra Opiranje šole v gospodarstvu in družbeno okolje, omogoča širši dostop do izobraževanja ter 

le(t 
0 z °^stoječimi institucijami na področju razvoja človeških virov (predvsem regionalne razvojen agencije). 

p na n'Voju proračunske postavke In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ud ] UC'e'e^e v izobraževanju odraslih za 95 %. 
p a odraslih v usposabljanju na področju informacijske tehnologije za 100 %. 

Ob,azl „an~'e ^tev''a 'okalnih svetovalnih središč za 100 %. 
n Pr°jektov v okviru proračunske postavke 
t6V dodela zagotavljanje kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999. 

^5^3302 -Vk —T  lilTige oblike izobraževanja 

  
Spl°SenoPis: 

lzb°ljšanje ? Uspes,, ..J znanja slovenščine, spoznavanje Slovenije - lažja vključitev v slovenski šolski sistem in skozi to 
a socializacija v tujem okolju. 

C 

C/i 

'^2005   
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Zakonske In druge pravne podlage 

Navedba zakonskih podlag: 
- Ustava RS, 
- Zakon o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja, 
- Zakon o osnovni šoli, 
- Resolucija Državnega zbora o odnosih s Slovenci po svetu, 
- Mednarodni sporazumi in programi. 

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

Navedba dolgoročnih ciljev: 
- IzboljSati in omogočiti zmožnost sporazumevanja v slovenskem jeziku za Slovence po svetu in s tem omogoW 

lažje vključevanje povratnikov v slovenski šolski sistem, navezovanje gospodarskih in drugih stikov, 
- V skladu z direktivo Evropske unije omogočiti novodobnim migrantom učenje materinega jezika. 

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

Letni izvedbeni cilji: 
- v skladu z etapnimi cilji učnega načrta za dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini v 16 evropskih državah z3 

1800 otrok, 50 učiteljev v in z navodili učiteljem - mentoijem za delo z otroki (170) ki pridejo iz Slovenije 
začasno v tujino in se po določenem času v Slovenijo vrnejo (diplomatski, gospodarski, tiskovni in drug1 

predstavniki), 
- v skladu z etapnimi cilji učnega načrta za dopolnilni pouk materinega jezika za novodobne emigrante. 

9142 - Dopolnilni pouk materinega jezika za otroke drugih narodnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z direktivo in priporočilom Evropske unije omogočiti migrantom in novodobnim narodnim skupnostim * 
učenje materinega jezika. 

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

Število učiteljev, ki se bodo usposabljali, število jezikov, v katerih bo potekal dopolnilni pouk, število otrok, števil0 g 
učbenikov in obučbeniških gradiv za učitelje, najemnine za učilnice. 95 

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

Povečanje števila učiteljev, jezikov (bosanščina), učencev... 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Seminaiji za učitelje dopolnilnega pouka novodobnih migrantov 
S 

7154 - Dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izboljšanje znanja slovenščine, spoznavanje Slovenije - lažja vključitev v slovenski šolski sistem in s^oZ' ' 
uspešnejša socializacija v tujem okolju. 

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

V skladu z merili: število učiteljev glede na število učencev, plače v skladu z življenjskimi in potnimi stroški .n 

tujini, glede na število udeležencev poletne Šole, število učiteljev za usposabljanje 80), število učbenikov 
obučbeniških gradiv za učitelje (cca za 200 učiteljev na vseh kontinentih). 

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

V skladu z etapnimi cilji učnega načrta za dopolnilni pouk slovenskega jezika v tujini v 16 evropskih državah 
1800 oirok, 50 učiteljev v in z navodili učiteljem - mentorjem za delo z otroki (170) ki pridejo iz Slovenije za a 
v tujino in se po določenem Času v Slovenijo vrnejo (diplomatski, gospodarski, tiskovni in drugi predstavniki)- 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke » 

Intenzivno opremljanje učiteljev slovenščine z učbeniki in drugim učnim gradivom v prekooceanskih <J^e'a ' 
intenziviranje strokovnega usposabljanja učiteljev, ponatis učbenikov za učenje slovenščine kot drugega/10-) 
jezika za otroke s spremljajočimi zgoščenkami, evalvacija dejavnosti. 
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-^§3303 - Sofinanciranje izobraževalnega primanjkljaja 

0pis Podprograma 

^Program sofinanciranje izobraževalnega primanjkljaja je projekt, prek katerega država prispeva k uresničevanju a vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji in k 
°ju človeških virov kot enem ključnih dejavnikov vsakršnega razvoja. 

tem odpravljamo izobrazbeni primanjkljaj pri odrasli srednji generaciji. 

"S,cedruge pravne podlage 

• R^T °izobraževanJu odraslih 
. esoluc'ja o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v R Sloveniji do leta 2010 rogram izobraževanja odraslih za leto 2005. 
faorot* • ... C'WPodprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

• 2^°'' 'tU'ture vseživljenjskegaučenja in izobraževanja 
. ■ ,CvanJe izobrazbene sestave odraslega prebivalstva 
. raževanje in usposabljanje za razvoj delovne sile 

^ 1 evanJe deleža odraslih, vključenih v vseživljenjsko učenje 
zvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

• ^°^manciranje stroškov izobraževanja odraslih 
. ^okovna pomoč in kontrola 

no spodbujanje vključevanja odraslih v izobraževanje 

Opravljanje izobrazbenega primanjkljaja 
^ oiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ttobra^' S P0stav'ce 4303 Sofinanciranje izobraževalnega primanjkljaja omogočamo odraslim, da si pridobijo 
■ 0 Po javno veljavnih programih gimnazijskega, srednjega, višjega in visokega strokovnega izobraževanja. 

^ m °^Prav'jamo izobrazbeni primanjkljaj pri odrasli srednji generaciji. 

" *az"lci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
eV''° ^Poslenih odraslih in brezposelnih oseb, vključenih v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni 
Ji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

letu 200S k 
odraslih • « Domo sofinancirali pridobivanje javno veljavnih stopenj izobrazbe za predvidoma 1.750 zaposlenih 

q^ ^ ^ brezposelnih oseb. 
u ev Projektov v okviru proračunske postavke 

- m.'[)anc'ranje stroškov izobraževanja odraslih 
pomoč in kontrola 

spodbujanje vključevanja odraslih v izobraževanje 

435°. ph 

Obr rC * 'astna udeležba - 2003 vseživljenjsko učenje - izobraževalni primanjkljaj 

Za eJ"vnosti v okviru proračunske postavke 
pritnanjup^6 kivnosti proračunska postavka Phare CFCU - vseživljenjsko izobraževanje - izobraževalni 

^'QdiS( ^ 'x>trebno sofinanciranje v višini 25 %. 
^ (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

nizka ra-T ^^R-ja je pokazala premajhno udeležbo odraslih v vseživljenjskem učenju. Nizka izobrazbena raven, 
, en 'unkcionalne in digitalne pismenosti. 

. /, nivo'u Proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

' števii° Sve,ovaln'h središč; 
' C ! svetovanj; evl,o novih programov. 

J8. 
^05 
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Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

• Razširitev mreže svetovalnih centrov; 
- Dvig kakovosti poklicnega svetovanje odraslim; 
- Razvoj neformalnih odlik usposabljanja; 
- Razvoj novih oblik usposabljanja za zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja 

7230 - Phare CFCU - 2003 vseživljenjsko učenje - izobraževalni primanjkljaj 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cilj projekta je uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja v Sloveniji v podporo izobraževanju in usposabljanj1! 
skozi zagotavljanje kakovosti in dostopnosti izobraževanja, usposabljanja in svetovanja, kar so ključni elementi 
evropskih usmeritev vseživljenjskega učenj?. Dodatni cilj pa je preizkusiti institucionalno pripravljenost z* 
management strukturnih ukrepov znotraj Evropskega socialnega sklada. 

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

Raziskava UMAR-ja je pokazala premajhno udeležbo odraslih v vseživljenjskem učenju. Nizka izobrazbena raven, 
nizka raven funkcionalne in digitalne pismenosti. 

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

- Število svetovalnih središč; 
- Število svetovanj; 
- Število novih programov. \ 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

- Razširitev mreže svetovalnih centrov; 
- Dvig kakovosti poklicnega svetovanje odraslim; S 
- Razvoj neformalnih odlik usposabljanja; 
- Razvoj novih oblik usposabljanja za zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja 

4439 - Strukturni skladi - tuja udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje odraslih za zmanjšanjc 

izobraževalnega primanjkljaja 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poklicno izobraževanje in usposabljanje, predvsem za izboljšanje pismenosti, jezikov, osnovnih znanj in sPretn°^ 
je namenjeno Siljenju in implementaciji shem, katerih cilj je zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja 
funkcionalna in informacijska pismenost odraslih (starost od 25 - 64) s pridobivanjem osnovnih kompete 

poklicnih in generičnih znanj. Poleg tega je aktivnost usmeijena k poklicnemu izobraževanju in usposabljanj 
odraslih v gospodarskih sektorjih, ki so ali bodo podvrženi prestrukturiranju. 

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

Projekt je načrtovan v skladu z aktivnostmi, ki jih MŠŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nal°8 
na področju izobraževanja in usposabljanja. 

Aktivnost se navezuje na temeljni kazalnik (benchmark) Evropske komisije o povečanju udeležbe 
aktivnostih vseživljenjskega učenja (Lizbonski cilj -15 % aktivnega prebivalstva). 

Na razpis je bilo prijavljenih čez 100 projektov, od tega je bilo 20 projektov v podporo zaposlovanju 
izobraževanju. 

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

- Povečanje udeležbe v izobraževanju odraslih za 95 %. 
- Udeležba odraslih v usposabljanju na področju informacijske tehnologije za 100 %. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Razširitev modela zagotavljanja kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999. 

odraslih v 

O 

£ 

l (A 
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^ Strukturni skladi - lastna udeležba - EPD 2.3.: izobraževanje odraslih za zmanjšanje 
^ ttobraževalnega primanjkljaja 

Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

je 'na 00 'zo^ra^evanje in usposabljanje, predvsem za izboljšanje pismenosti, jezikov, osnovnih znanj in spretnosti 
fijnk ,menJeno bujenju jn implementaciji shem, katerih cilj je zmanjšanje izobrazbenega primanjkljaja ter 
Poklik 'n "1^onnacijs'ca pismenost odraslih (starost od 25 - 64) s pridobivanjem osnovnih kompetenc, 
°drasl'h m ®ene"^r,i'1 ZJlanj- Poleg tega je aktivnost usmeijena k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju 

/j/ - V ®OS'x>^ars'ci^ sektorjih, ki so ali bodo podvrženi prestrukturiranju. 
" tn Mozaici (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

"a do«? ^ na'-rtovan v skladu z aktivnostmi, ki jih MŠŠ izvaja v okviru lastnih sredstev in so del prednostnih nalog Ju izobraževanja in usposabljanja. 

aldij?105!, se navezuje na temeljni kazalnik (benchmark) Evropske komisije o povečanju udeležbe odraslih v 
^ 0S vseživljenjskega učenja (Lizbonski cilj -15 % aktivnega prebivalstva). 

^braževan'6 Pr'javUen^1 'ez projektov, od tega je bilo 20 projektov v podporo zaposlovanju in 

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

' Udel^1^6 udelež'5e v izobraževanju odraslih za 95 %. 
Ob 6 4 OC*ras"*1 v usposabljanju na področju informacijske tehnologije za 100 %. 

Hlev projektov v okviru proračunske postavke 

mtev modela zagotavljanja kvalitete na osnovi člena 3.2 ESF regulative 1784/1999. 

 i v osnovnem šolstvu 
Op« PodPrograwa 

V olru' 
- Su.lrU P^dPyograma se zagotavljajo sredstva za: 

" brezni'101011^411''6 ^°'s^e prehrane učencev, 
* brezni ^revoz' gojencem zavodov za usposabljanje, 
. g. i™ n'prevozi učencem zaradi nevarnih zveri, 

UDvencioniranje šole v naravi. p_j 

P°gojev^h* Za^ema Postavke, ki pomenijo socialne transfere učencem, s čemer naj bi zagotovili čim bolj izenačene 
» . °bveznem osnovnošolskem izobraževanju. 
ak°nske /„ druge pravne podlage 

2alco n ^organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 - uradno prečiščeno 

2akon < 
besedilo) - Zako 

&olg n ° usmeOanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, štev. 54/00). 
i cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Lef ,. ni 01'j ->e ugotovitev enakih pogojev učencem v osnovnošolskem izobraževanju. 
eni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

' Ornol?!'1'- najmani en obrok hrane dnevno vsem učencem v osnovni šoli. 
"spof kr' Uc'e'e^° vsem učencem ene generacije osnovnih šol, šol s prilagojenim programom in zavodov za 

- Zagot* •. "deležbo v programu šole v naravi. 
p*'! m°žnost brezplačnega prevoza učencem, ki bivajo v zavodih in predšolskim otokom s posebnimi 

- Zag0» ami' se dnevno vozijo v zavod. 
V11 varnost učencem na poti v šolo, na področjih, ki so ogrožena zaradi velikih zveri (medvedi). 

1S27-1W 
o6, 8resirana prehrana učencev 

** ^eJavnosti v okviru proračunske postavke 
0rgani2ac

ranje S°'ske prehrane socialno ogroženih učencev ter razvoja zdrave prehrane v skladu z določili Zakona o 
° temeljnih 'n ^nanc'ranJu vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona 
'n Pravilni, razv°jn'b programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (Uradni list RS št. 96/02) 1 a o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah (Uradni list RS št. 34/04). 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva za subvencionirano prehrano bo ministrstvo zagotavljalo za cca 61.100 učencev po 113 SIT dnevno na 
učenca. 

Sredstva za sofinanciranje nakupa jabolk za učence: Od januarja do junija za povprečno 11.700 učencev, od 
septembra do decembra za povprečno 23.400 učencev po 168 SIT na učenca mesečno, kar omogoči, da vsak učenec 
zaužije jabolko 3 krat na teden. 

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

Le:ni cilj je zagotoviti subvencionirano šolsko prehrano za cca 34 % učencev ter od septembra 2005 razširi" 
sofinanciranje nakupa jabolk na cca 23.400 učencev. 

Kazalci: 
- Število socialno ogroženih učencev ter cena in število malic na leto, ki se financirajo. 
- V projektu »Jabolko v šoli« so: število učencev, vključenih v projekt, cena na kg jabolk. 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

S sofinanciranjem šolske prehrane socialno šibkejših učencev država izvaja pozitivno diskriminacijo, oniogoč3 

osnovne pogoje za izobraževanje tudi otrokom iz socialno ogroženih družin, z nadaljevanjem in Siljenjem projekt 
»Jabolko v šoli« pa vzpodbuja zdrave prehranjevalne navade. 

4394 - Regresiranje prevozov gojencev v zavodih za usposabljanje 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z 81. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 56. členom Zakona ° 
osnovni šoli imajo učenci osnovnih Šol, ki bivajo v domu, zagotovljeno pravico do brezplačnega prevoza ^0Dl0\,. 
pouka prostih dnevih. Zaradi organizacijskih in ostalih možnih rešitev, je Ministrstvo za šolstvo in šport s pogod g 
pooblastilo zavode oziroma šole, v katerih ti otroci bivajo, da vodijo evidenco teh prevozov, skrbijo za raciona ^ 
prevoz in trošenje sredstev, presojajo v katerih primerih je otroku potreben spremljevalec in sredstva, ki j^1 v ^ 
namen od Ministrstva za šolstvo in šport mesečno prejemajo, posredujejo staršem oziroma plačujejo prevoznike £ 
primeru, daje prevoz organiziran. 2 

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

Izhodišča: Zagotovitev enakih pogojev brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja učencem, ki ne morejo 
obiskovati osnovne šole v svojem kraju in bivajo v času pouka v domu za učence ali zavodu. 

Omogočiti predšolskim otrokom s posebnimi potrebami pravico do brezplačnega dnevnega prevoza od prebival'^3 

do kraja, kjer deluje zavod namesto namestitve v zavod oziroma rejniško družino. 

Učencem se povrne polna cena prevoza. « 

Indikatorii: 
- število učencev, ki bivajo v domovih in se ob pouka prostih dnevih vračajo domov, 
- število predšolskih otrok, ki imajo ustrezno odločbo o usmeritvi. 

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

Zagotoviti sredstva za prevoz ob pouka prostih dnevih učencem s posebnimi potrebami, ki so nameščeni v zavode^ 
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V letu 2005 je predvideno regresiranje prevoza približno 
otrokom. 

4395 - Regresiranje prevozov učencem zaradi nevarnih zveri 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za šolstvo in šport je dolžno na podlagi 22. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah za'con gVi 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dne 27.07.2001, zagotavljati sredstva za prevoze uce 
katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri. 

Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
' trstv° Na podlagi Stjrategije upravljanja z rjavim medvedom, ki jo je sprejela Vlada RS dne 24.01.2002, je Tnin,s ^„a 

pripravilo akcijski načrt, na osnovi katerega zagotavlja sredstva za prevoze učencev, katerih pot v šolo je ogT g 
zaradi velikih zveri, na relacijah, ki so krajše od 4 km (sredstva nad 4 km zagotavlja v skladu s 56. členom Za* 
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osnovni šolo (Uradni list RS, št 12/96 in spremembe) lokalna skupnost) in sicer na osrednjem območju življenjskega 
Prostora ijavega medveda. 

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

^ 'etu 2005 načrtujemo porabo 129.000.000 SIT za nakazila 15 -tim občinam. 

- Subvencije za šolo v naravi 
aZJ°tltev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Dr* va vsako šolsko leto zagotavlja eni generaciji učencev osnovnih šol, šol s prilagojenim programom in zavodov 

usposabljanje, sredstva za sofinanciranje šole v naravi. Iz proračunske postavke Subvencije za šolo v naravi pa se 
K tavljajo še dodatna sredstva za učence, ki se zaradi socialnega položaja v družini sicer ne bi mogli udeležiti šole 
naravi. Izhodišče za izračun potrebnih sredstev je število socialno ogroženih učencev. 

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

»J« VSem uCencem ene generacije osnovnih šol, šol s prilagojenim programom in zavodov za usposabljanje ^ do v programu šole v naravi in s tem zagotoviti čim bolj izenačene pogoje vsem učencem. 
c'iji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

letu 2005 bo do subvencije za šolo v naravi upravičenih približno 30 % učencev v generaciji. 

~-^|3302 - Pomoči v srednjem šolstvu 

°Ph Podprograma 

čim 2a-'ema postavke, ki pomenijo socialne transfere dijakom srednjih šol, s katerimi želi država zagotoviti 
^ . J lzenaČene pogoje za izobraževanje vseh v srednjih šolah. V ta sklop štejemo subvencioniranje nastanitve in 
ree ,° d®Javnost za dijake v dijaških domovih, regresiranje prevozov dijakov iz kraja bivanja do šole in nazaj ter 

esiranje dijaške prehrane (malice) za dijake iz socialno šibkejših družin. 
nske in druge pravne podlage 

^akon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 

. 2ak 14/°3'34/03, 55/03 W 79/03)> 
- p °." 0 usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/2000), 
. pj™* 0 Postopku usmeijanja otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št 54/03), * 

k o organizaciji in načinu dela komisij za usmeijanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za 

54/03) VrStC m st0Pnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 

^ 0 subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol (Uradni list RS, št. '8/03 in 83/03). 

^ °čni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

P ^programom želimo zagotoviti čim bolj izenačene pogoje za izobraževanje vseh v srednjih šolah. 
Lehti izvedh 

e"i °ii]i podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilii 
Šolah S° ena^' dolgoročnim, se pravi zagotovitev čim bolj izenačenih pogojev za izobraževanje vseh v srednjih 

2391 .» 
a. Vesticije v dijaške domove 

^"Volitev,, ■ 
s 

aeJ"vnosti v okviru proračunske postavke 

'odi$ 3 03 ^ ^°StaV'C' so namenjena 23 financiranje investicij v dijaške domove. "kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
Na Podi™; _ 

lVt, 

i*ohra>'a^' Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o temeljnih razvojnih programih na področju 
v diiasi, Vanja 'n znanosti v letih 2003-2008 (ZTRPIZ) se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva za investicije Jas*e domove. 

ciljj fjf 
^ " "ivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

bomo financirali odkup potrebnega zemljišča za dijaški dom na Bledu. 

7<N^r 
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Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke imamo samo en skupen projekt za investicije v dijaške domove. 

6673 - Dejavnost dijaških domov 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost se financira v skladu s standardi in normativi za dejavnost dijaških domov, ki imajo svojo podlago v 
Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

V 2004/2005 je v 21 samostojnih dijaških domovih in 15 dijaških domovih, ki delujejo v sklopu srednjih šol, 
vključenih 6242 dijakov v 237 vzgojnih skupinah. V dveh dijaških domovih, ki delujeta v sklopu CŠOD je f 
dijakov oz. 2 vzgojni skupini, v zasebnih dijaških domovih pa še 480 dijakov oz. 19 vzgojnih skupin. Skupno torej v 
dijaških domovih v Sloveniji biva 6750 otrok kar znaša okoli 6,5 % populacije, vpisane v srednje šole. Tren 
upadanja vpisa se nadaljuje, inje dosegel 7 % v primeijavi z lanskoletnim vpisom. 

V prostih kapacitetah dijaških domov biva cca 1500 študentov višjih in visokih šol, delež te populacije v dijaških 
domovih pa je v konstantnem porastu in v posameznih dijaških domovih že presega populacijo dijakov. 

V letošnjem šolskem letu je bil en samostojni dijaški dom ukinjen, prenehala pa je tudi dejavnost dijaškega doma pn 
eni od srednjih šol. 

Investicijska sredstva na postavki 6673 - Dejavnost dijaških domov so namenjena za investicijsko vzdrževanje 
objektov dijaških domov v skladu z letnim programom del v okviru evidentiranih potreb za obdobje 2004-2006. 

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

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na podatkih o številu dijaških domov, številu vzgojnih skupin in številu 
dijakov v dijaških domovih. 

Na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o temeljnih razvojnih programih na področju t 
izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008 (ZTRPIZ) se iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva z® 
investicijsko vzdrževanje dijaških domov. 

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

Tako dolgoročni kot letni cilji dejavnosti dijaških domov so zagotovitev čim bolj izenačenih pogojev za 
izobraževanje vseh v srednjih šolah. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 financiramo najnujnejša investicijsko-vzdrževalna dela na objektih dijaških domov v skladu z letn«11 

programom v okviru evidentiranih potreb za obdobje 2004-2006. 

4488 - Dijaški domovi - računalniško opismenjevanje in informatika 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena nadaljnjemu opremljanju dijaških domov z računalniško strojno ^ 
programsko opremo, izgradnjo računalniških omrežij in povezavo le-teh v internet. Cilj vlaganj v to področje J 
zagotoviti informacijsko in komunikacijsko opremo. 

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

Uporaba IKT pri vzgojno-izobraževalnemu in raziskovalnemu delu. 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Namen projekta Informacijski sistemi na šolah je izboljšati strojno in programsko opremo in omogočiti čim večje,in 

številu učencev računalniško izobraževanje in dostop do interneta. 

8638 - Regresirana prehrana dijakov 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru tega podprograma se zagotavljajo sredstva za regresirano prehrano nekaj manj kot 27.000 dijakom sre^n
j|j|1 

šol (cca 26,5 % vseh), ki izvirajo iz manj premožnih družin. Pri tem je kot dnevni strošek za malico vkalkurnih 
190 SIT na upravičenega dijaka, ob upoštevanju ustreznega števila dni šolskega koledarja. Financiranje opredeje 

nalog izhaja iz veljavne zakonodaje. 



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

Jako dolgoročni kot letni cilji regresiranja prehrane dijakov so zagotovitev čim bolj izenačenih pogojev za 
' raževanje vseh v srednjih šolah. 

050 ~ Regresiranje prevozov dijakom 
r"Zloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tistim dijakom, ki ne stanujejo v kraju šolanja in ne bivajo v dijaških domovih, država kot regres zagotavlja najmanj 
»m največ 50 % cene mesečne vozovnice za prevoz v šolo in nazaj, z namenom nekoliko znižati stroške, ki jih s 

evozj imajo. Znesek se lahko še v vsakem razredu zviša za 10% nad 40 km do 60 km oddaljenosti stalnega 

Šolan UPrav""enca oc* kraja šolanja in za 20 % nad 60 km oddaljenosti stalnega prebivališča upravičenca od kraja 

drr^,iČenCem* katerih stalno prebivališče je od kraja šolanja oddaljeno več kot 60 km in imajo možnost bivanja v J em domu, pa je ne izkoristijo, se subvencija zniža za 50 %. 

V7 o/Cde na zSoraj omenjeno, upravičencem, ki v štipendiji dobivajo dodatek za prevoz, pripada subvencija v višini 
z °.cene mesečne vozovnice, ki pa se poveča za morebitno razliko med višino subvencije, ki bi mu pripadla po 

^ ^ J omenjenih določbah in vsoto subvencije v višini 17 % ter dodatka za prevoz. 

°Uji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
d°lgoročni kot letni cilji regresiranja prevozov dijakov so zagotovitev čim bolj izenačenih pogojev za 

■Sevanje vseh v srednjih šolah. 

f' Strukturni skladi - tuja udeležba - ERDF - RO v dijaških domovih 
M°iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

edstva na tej postavki so namenjena nadaljnjemu sofinanciranju urejanja dostopa zavodov v ARNES/intemet. 

za ra ^lran"'e reSi°nalnih projektov, ki v okviru katerih, bo zagotovljena varna širokopasovna povezava v internet iskovalno, izobraževalno in inovativno okolje v dijaških domovih. 
• , p 
n *aMlci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe ca 

Poraba IKT pri vzgojno-izobraževalnemu in raziskovalnemu delu. 
ebti c U i s "a nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ob 6113 *)rec*v'<kno medresorsko zasnovo projektov, bodo indikatoiji skupni za celotni medresorski projekt. 
"iitev projekt o v v okviru proračunske postavke 

Raširit,* 
kobra* V mo^nost' priklopa dijaških domov z varnimi širokopasovnimi povezavami v internet (v raziskovalna in 
šjroK eva"la omrežja). Lokalne skupnosti v posameznih regijah bodo zagotovile sofinanciranje vame 

Pasovne povezave za dijaške domove. 

Strulrturn{ skladi - lastna udeležba - ERDF - RO v dijaških domovih 
raHoUtev d . ^ »ejavnosti v okviru proračunske postavke 

J vnosti pp 4538 so v delu izvajanja identične obrazložitvam dejavnosti PP 4539. 
i- J. 

Kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
4538 ^ 

^ ^manc'ranja 23 ^ °^° nac'ona'en del u^eležbe na projektih financiranih iz Evropskega 
*■«»11 ćup n ^ na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

'j' so identični kot na PP 4539. 
QZlo%jt ev Projektov v okviru proračunske postavke 

'ožitve so identične kot na PP 4539. 

1 05 
1637 poročevalec, št. 31/VII 



19063303 - Študijske pomoči 

Opis podprograma 

Podprogram zajema postavke, ki pomenijo socialne transfere študentom, ki so vključeni v terciarno izobraževanje, s 
čimer naj bi zagotovili čim bolj izenačene pogoje za izobraževanje v višjem šolstvu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01' 
108/02, 14/03 34/03, 55/03 in 79/03), 

- meddržavni sporazumi in programi, 
- Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente višjih šol (Uradni list RS. 

78/03 in 83/03), 
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) 

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

Z namenom omogočiti študij socialno šibkim študentom višjih šol, izvaja ministrstvo regresiranje prevozov 
študentov iz kraja bivanja do višješolske institucije ter podeljuje štipendije za pedagoške poklice. 

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

Tistim študentom, ki ne stanujejo v kraju šolanja in ne bivajo v dijaških domovih, država kot regres zagotayl)3 

najmanj 7 % in največ 50 % cene mesečne vozovnice za prevoz v šolo in nazaj, z namenom nekoliko znižati stros . 
ki jih s prevozi imajo. Znesek se lahko še v vsakem razredu zviša za 10 % nad 40 km do 60 km oddaljenosti stalneg 
bivališča upravičenca od kraja šolanja in za 20 % nad 60 km oddaljenosti stalnega prebivališča upravičenca od to"aJ 
šolanja. 

Štipendije za pedagoške poklice: S sistemom štipendiranja študentov za pedagoške poklice, s posebnim poudarko® 
na deficitarnih smereh, ministrstvo načrtno prispeva k izboljšanju izobrazbene strukture strokovnih delavcev j 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah in zagotavljanju zadostnega števila strokovnih delavcev za izvajanje prenovljen g 
programov vzgoje in izobraževanja, zlasti devetletne osnovne šole. # 

2 
? 

1528 - Regresiranje prevozov študentom % 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tistim študentom, ki ne stanujejo v kraju šolanja in ne bivajo v dijaških domovih, država kot regres zagota^a 

najmanj 7 % in največ 50 % cene mesečne vozovnice za prevoz v šolo in nazaj, z namenom nekoliko znižati str° > 
ki jih s prevozi imajo. Znesek se lahko še v vsakem razredu zviša za 10 % nad 40 km do 60 km oddaljenosti sta ® 
bivališča upravičenca od kraja šolanja in za 20 % nad 60 km oddaljenosti stalnega prebivališča upravičenca od 
šolanja. 

Upravičencem, katerih stalno prebivališče je od kraja šolanja oddaljeno več kot 60 km in imajo možnost bivanj3 

dijaškem domu, pa je ne izkoristijo, se subvencija zniža za 50 %. 

Ne glede na zgoraj omenjeno, upravičencem, ki v štipendiji dobivajo dodatek za prevoz, pripada subvencija v 
17 % cene mesečne vozovnice, ki pa se poveča za morebitno razliko med višino subvencije, ki bi mu pripad 
zgoraj omenjenih določbah in vsoto subvencije v višini 17 % ter dodatka za prevoz. 

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

Izračuni pravic porabe temeljijo na številu upravičencev in povprečni ceni in stopnji subvencioniranj3 

upravičenca. 

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

Tako dolgoročni kot letni cilji regresiranja prevozov študentov so zagotovitev čim bolj izenačenih pogojcV 

izobraževanje vseh udeležencev višješolskega strokovnega izobraževanja. 

5491 - Štipendije za pedagoške poklice 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ključni namen proračunske postavke je zagotoviti ustrezno izobražene strokovne kadre v osnovnih in srednjih j 
predvsem na tistih predmetnih področjih po regijah, ki jih v skladu s kadrovskimi analizami ocenjujern^>j,g^o 
deficitarna področja, ki niso ustrezno kadrovsko zasedena. Ta cilj ministrstvo želi doseči tudi z ustrezno Stipen 
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S- 'catero pridobili študente določenih študijskih smeri za kasnejše delo v šolah. Ob tem pa s 
P iranjem na P°dlagi meddržavnih sporazumov želi spodbuditi pretok znanj. 

S 
min'S^m°m ^'P^diranja Studentov za pedagoške poklice, s posebnim poudarkom na deficitarnih smereh, 
u 'S sty° načrtno prispeva k izboljšanju izobrazbene strukture strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih 

'zobraž zaS°'av'janju zadostnega števila strokovnih delavcev za izvajanje prenovljenih programov vzgoje in 

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

^Sijske potrebe, deficitarnost pedagoškega poklica, delež strokovnih delavcev V1Z, ki ne izpolnjujejo predpisanih 
^ o jev glede zahtevane izobrazbe, povprečni študijski uspeh. 

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

tudijsko leto 2004/05 je Komisija za študijske pomoči razpisala 200 štipendij za določene eno in dvopredmetne 

Popreje..Programe. Kriteriji za izbor in podelitev štipendij so bili stopnja deficitarnosti, regijske potrebe in 
5^^ nj' u^n' uspeh študentov. Predvidoma naj bi v študijskem letu 2004/05 štipendirali skupaj okoli 515 
štir.A^!j0V 23 P^agoške poklice. Izplačila štipendij so izvedena mesečno. Uspešnost se bo merila s številom •stov, ki bodo uspešno napredovali. 

mladino ——— __ 

^ - Bila 

kivnosti 

akterj i j;,".!6 ^rada RS za mladino v medresorski delovni skupini. Zagotavljanje trajnih oblik mladinskega dela med 
Zunanjih i •V Mednarodne aktivnosti na področju JVE. Urad RS za mladino bo sam, oziroma s pomočjo 

lel 
izvajalcev izvajal aktivnosti informiranja, izobraževanja, usposabljanja in poglabljanja sodelovanja. 

'Zvedh 
^ C*V' Podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

kvalit"!^6 ^tev"° Prijavljenih in izvedenih projektov sodelovanja z mladinskimi strukturami iz držav JVE, 
* uspe5n 

3 tC^ projektov 'er izkoristek razpisnih sredstev - najmanj 6 manjših oziroma trije večji projekti; 
skuDn . uvcl)avitve Resouce centra za JVE, kot povezovalnega dejavnika za sodelovanje v programih 

" levilo S ' Področju JVE - koordiniranje udeležencev v akcijah programa Mladina na tem področju, 
Predst m . . teta dvo- in večstranskih aktivnosti ter njihovi učinki (sporazumi, dogovori o sodelovanju) med 
dya DoHVn,ki urac*a 'n vladnimi mladinskimi strukturami iz držav JVE - najmanj tri mednarodne aktivnosti, vsaj Pisana sporazuma o sodelovanju. 

t«- vo 

GO 

oca odhodkov 

5^33301 S ~ i _____  
^ ~---i-IiS2?yojna in humanitarna pomoč 

Podprograma 

°bmoč'Vairv V mec*resors'ci skupini v okviru programa. Vzpostavitev in krepitev sodelovanja mladinskih struktur na 
JVE s ril IzvaJan-ie sofinanciranje mednarodnih aktivnosti in ohranjanje dvostranskih odnosov z državami 
Zakonodaja)>Van''e ^ razv°ju mladinskih politik v državah JVE (izobraževanje, usposabljanje, informiranje, 

Skeđruge pravne podlage 

• S°Q °->avnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00,79/01,30/02); 
- 2-, 0 lzvrŠevanju proračuna (Uradni list RS, št. 103/01,64/02); 
- p 0 Javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00,102/00); 
' Zakn ° 'zvr^evanju proračuna (Uradni Ust RS, št. 66/01); 
- Strat ° ZUna"jih zadevah (Uradni list RS, št. 13/91); 
" Skle 6 vT s'ovens'ce zunanje politike; P lade RS o ustanovitvi medresorske komisije za Pakt Stabilnosti. 
8°roČni čun n , J P°dprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

mednarod zarac'' sv°je8a geostrateškega in političnega položaja ter precejšnjih izkušenj na področju 
za Jvp „ne^a m,adinskega dela priložnost, da v prihodnjih letih postane tvorec dogajanj v okviru Pakta stabilnosti ■ na področju mladine. 



2427 - Pakt stabilnosti za JV Evropo 

ObrazJoiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadaljevanje dejavnosti v okviru te proračunske postavke, ki bodo zajemale sodelovanje v medresorski delovni 
skupini, katere član je tudi Urad RS za mladino, spodbujanje sodelovanja med vladnimi in nevladnimi mladinskimi 
strukturami na območju jugovzhodne Evrope ter sofinanciranje mednarodnih aktivnosti na področju JVE. 

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

Preko javnega razpisa namenjenega sofinanciranju mladinskih programov in projektov bo urad podpiral mednarodne 
aktivnosti nevladnih organizacij, ki bodo potekale v sodelovanju s predstavniki mladinskih struktur iz držav JVE- 
Uveljavitev Resource centra za JVE kot mednarodne inštitucije na področju mladinskega dela za sodelovanje z 
državami jugovzhodne Evrope, sofinanciranje njegove dejavnosti skupaj z Evropsko komisijo. 

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

Čim večje število prijavljenih in izvedenih projektov sodelovanja z mladinskimi strukturami iz držav JVE, kvaliteta 
teh projektov ter izkoristek razpisnih sredstev - najmanj 6 manjših oziroma trije večji projekti: 
- uspešnost uveljavitve Resource centra za JVE, kot povezovalnega dejavnika za sodelovanje v program' 

skupnosti na področju JVE - koordiniranje udeležencev v akcijah programa Mladina na tem področju 
- Število in kvaliteta dvo- in večstranskih aktivnosti ter njihovi učinki (sporazumi, dogovori o sodelovanju) me 

predstavniki urada in vladnimi mladinskimi strukturami iz držav JVE - najmanj tri mednarodne aktivnosti, vsaj 
dva podpisana sporazuma o sodelovanju. 

18053301 - Urejanje sistema dejavnosti za mladino  * — 

Opis podprograma 

Proračunska sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za delovanje Urada RS za mladino, plače, osnovna ^ 
sredstva in materialne stroške, za predstavitev Urada na prireditvah za mlade ter financiranje izdaj publikacij z3 ^ 
mlade. 

Urad RS za mladino izvaja ukrepe s področja neformalnega izobraževanja, prostega časa mladih, omogo^a £> 
participacijo mladih v družbenih procesih, sodeluje pri aktiviranju in informiranju neorganizirane mladine, ornog** 
pospeševanje mobilnosti mladih; omogoča pospeševanje informiranja in svetovanja za mladino; omogo t/) 
pospeševanje mednarodnega sodelovanja mladih preko mladinskih organizacij; sodeluje pri vzpodbujanju interesn^ 
dejavnostih in oblikovanju pogojev za vključevanje mladih v družbene procese ter zagotavlja druge ugodnosti 
mladino. 

Za izvajanje navedenih dejavnosti in njihovo promocijo tako v Sloveniji kot v tujini, Urad pripravlja analize, 6ra''lV* 
ter druge ustrezne materiale. V okviru podprograma so sredstva namenjena tudi financiranju delovanja MladinsK S 
sveta Slovenije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o mladinskih svetih (Uradni list. RS, št. 70/00); 
- Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov (Uradni list. RS, št. 60/01); 
- Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02); 
- Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,20/95,29/95 in 80/99) v skladu z določbo 6. odstavka 76. člena 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02); 
- Zakon o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 103/01,64/02); 
- Pravilnik o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 66/01); 
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00); 
- Pravilnik MŠZŠ o oddaji in evidenci javnih naročil male vrednosti (št. 011-138/01); 
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,70/00, 52/02); 
- Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 65/97, 70/00); 
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list. RS, št. 56/02); 
- Uredba o organih v sest. ministrstev (Uradni list. RS št. 58/03); v 
- Pravilnik o pogojih, postopku izbora in financiranju projektnega dela ter o sodelovanju zunanjih sodelavc 

strokovnih telesih MSZŠ (št. 5/01, z dne 13.03.2001). 

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

Sodelovanje s pristojnimi ministrstvi in Mladinskim svetom Slovenije pri medresorskem usklajevanju na P^r0^za 

ki se tičejo mladih. Razvijanje mladinske politike na regionalni ravni in posledično vzpostavljanje mehanizme ^ 
delovanje mladih na lokalni ravni. Sodelovanje Urada RS za mladino v mednarodnih strukturah za m a 
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izvajanje pomembnejših mednarodnih projektov. Vzpostavljanje intenzivnejšega sodelovanja z državami JVE, še 
S J z državami iz nekdanje Jugoslavije. 

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

Zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje Urada RS za mladino (stroški dela, izobraževanja, materialni 
stroški). 
Sofinanciranje organizacij, ki se ukvarjajo z mladinskim delom. V letu 2005 želimo dvigniti delež sofinanciranja 

vigmti iz 7 % na 11 %, oziroma povečati število sofinanciranih organizacij. Priprava strategije (načrta dela) 
rada RS za mladino do leta 2010, priprava strategije razvoja mladinskega področja in oblikovanje vsebinskega 
pravno - formalnega koncepta Mladinskih centrov. Strategija bo ravno tako predvidela konceptualno rešitev 

- S°r,2aCijSke Pro8rams'co-vsebinske strukture mladinskih centrov; elovanje na mednarodnem področju v okviru Alpe Jadran (dva sestanka, izdaja zbornika), JV Evrope, 

- Pro8rarnov v okviru meddržavnih sporazumov (srednjeročni plan), center Sever Jug; 
■ N ,n^nc"'anJe dejavnosti nacionalne agencije, ki izvaja program EU z imenom Mladina; 

•3 ,Jevanje sofinanciranje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja. Strokovno usposabljanje in 
• '2° ra^-evanje predstavnikov mladinskih organizacij. C1je za vzpodbujanje strpnosti, spoštovanje človekovih pravic in drugačnosti, pomoč mladim pri izpeljavi 

Projektov; 

3099 - Plače 

zlo£itev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ProračVa ^ nameniena izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov redno zaposlenih na Uradu. Z rebalansom cuna seje predviden obseg plač glede na sprejeti proračun za leto 2005 zmanjšal za 12.000 tisoč SIT. 
Sodišča ln u Kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

° zaposlenih na Uradu (9), v skladu z sistematizacijo delovnih mest. 

o^3 ~ Materialni stroški 
"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

rePreze'n' str°šM so namenjeni izključno za osnovno delovanje urada in zaposlenih urada (pisarniški material, n nca, Čiščenje, obratovalni stroški, študentsko delo, kurirske službe, izobraževanje zaposlenih). 
lv,odi$(a in L 

kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
a temeljijo na dejanski porabi materialnih stroškov iz preteklih let. 

2243. j 
Qb nvesticije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

^ iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

°Prema^^^ ^fa(* ^ za planira nakup naslednjih osnovnih sredstev: TV sprejemnik, dodatno pohištvo in > °datna oprema za sejemske prireditve, fotokopirni stroj. 
ev projektov v okviru proračunske postavke 

^Jclct 1 O A 
23 mlad' O®®' " Posodobitev opreme Urada RS za mladino. Nakup osnovnih sredstev za potrebe Urada RS 
SIT. m° na '°kaciji Štefanova ul. 1 in pisarne na lokaciji Slovenska c. 1. Vrednost projekta v višini 5.692 tisoč 

54 * Mladinski svet Slovenije 

Molitev,I ■ 
5 P eJavnost' v okviru proračunske postavke 

MSS ^C'ranje delovanja Mladinskega sveta Slovenije, kot krovne mladinske organizacije v Sloveniji. Dejavnost ■"Uema: 
Podbujanj6 razvoja mladinske politike in mladinskega dela v Sloveniji, v skladu z usmeritvami nacionalne 

■ ££wkepolWkt' 
Pfedst P°''t'^ne8a delovanja mladih v Sloveniji in mednarodnem okviru, s prevzemanjem vloge poij. , aVru^kega telesa mladih v sodelovanju z nacionalnimi in lokalnimi oblastmi pri oblikovanju mladinske 

' e in urejanju mladinskih vprašanj, 

l8^i2005 
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- nadaljevanje tradicionalne vloge MSS v evropskih in svetovnih mladinskih reprezentativnih in koordinativnih 
telesih, 

- sprejemanje novih članic v MSS, koordiniranje njihovega delovanja in opravljanje servisne vloge za mlade, 
- spodbujanje ustanavljanja in delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti, 
- delovanje na zastavljenih projektnih področjih informiranja, participacije, izobraževanja in usposabljanja, 

mladinskih struktur, mednarodnega sodelovanja in socialnih zadev mladih. 

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

Mladinski svet Slovenije ima svojo podlago v Zakonu o mladinskih svetih in predstavlja krovno mladinsko 
organizacijo, kakršne poznajo tudi druge evropske države. Razmerje do urada RS za mladino je definirano v 
medsebojni pogodbi, le-to MSS in urad skleneta na podlagi predloženega in potrjenega vsebinskega in finančnega 
načrta delovanja v obdobju. 

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

• redna vsebinska in finančna poročila, kijih MSS posreduje uradu po dogovoijeni (dvo-tri mesečni) periodiki, s 
katerimi se preverja izvrševanje vsebinskega in finančnega načrta, 

- delovanje Mešane komisije za mladinska vprašanja, na katerih se srečujejo predstavniki urada in MSS, 
- skupna udeležba na domačih in mednarodnih aktivnostih, število aktivnosti - najmanj 5, v organizaciji ali z 

aktivno udeležbo MSS, 
- informativna gradiva (mesečnik "Informator MSS" - izdaja 12-ih številk). 

ObrazJoiitev projektov v okviru proračunske postavke 

- Izdelava Priročnika za manageije mladinskih organizacij. 
- Pridobitev novih prostorov Mladinskega sveta Slovenije, opremljanje in vselitev. 

Cn 

18053303 - Programi za mladino  

Opis podprograma 

Temeljna usmeritev programov za mladino je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko v Sloveniji, ki b° ^ 
omogočala participacijo mladih in sodelovanje v političnem, socialnem, gospodarskem in kulturnem razvoju 
skupnosti. Program teži k uresničitvi štirih temeljnih namenov: g! 
- okrepiti in razširiti vrednote demokracije med mladimi, 
- spodbujati osebno avtonomijo mladih in njihovo socialno integracijo, 
- povečati participacijo mladih v družbi, 
- spodbujati sodelovanje med mladimi na lokalni, regijski, državni in mednarodni ravni. 

Pomemben del aktivnosti mladinskih organizacij se odvija v večstranskih oblikah sodelovanja, pri katerih izstop3 

predvsem Svet Evrope, na regionalni ravni pa predvsem DS Alpe - Jadran in Jugovzhodna Evropa (Pakt stabilnosti,/; 
Na vladni ravni je razvoj mednarodnega sodelovanja na področju mladine sledil razvoju sodelovanja z drug111™' 
državami na področju izobraževanja, kulture,in znanosti v smislu izmenjave informacij in izkušenj, konstn 
predvsem za dograjevanje mladinske politike in dela z mladimi v Sloveniji. Poudarek je bil dan razvoj 
uravnoteženih dvostranskih stikov tako z zahodnoevropskimi državami kot državami v tranziciji. Urad je za 
aktivnosti na področju sodelovanja z državami bivše Jugoslavije in intenzivneje sodeluje z državami članicami fcu- 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o mladinskih svetih (Uradni list. RS, št. 70/00); 
Pravilnik o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov (Uradni list. RS, ŠL 60/01); 
Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02); 
Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,20/95,29/95 in 80/99) v skladu z določbo 6. odstavka 76. člena 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02); 
Zakon o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 103/01, 64/02); 
Pravilnik o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 66/01); 
Zakon o javnih naročilih (Uiadni list RS, št. 39/00, 102/00); 
Pravilnik MŠZŠ o oddaji in evidenci javnih naroč'.; -nale vrednosti (št. 011-138/01); 
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02); 
Zakon o upravnem sporu (Uiadni list RS, št. 50/97, 65/97, 70/00); 
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list. RS, št. 56/02); 
Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list. RS št. 58/03); v 

Pravilnik o pogojih, postopku izbora in financiranju projektnega dela ter o sodelovanju zunanjih sodelavc 
strokovnih telesih MSZŠ (št. 5/01, z dne 13.03.2001). 
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0Igoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje dejavnosti iz področja socialne politike, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti 
organizirane in neorganizirane mladine, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine; 
Omogočanje sodelovanja predstavnikov mladine pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na 
življenje mladine; 
Sodelovanje s pristojnimi ministrstvi pri medresorskem usklajevanju predlogov zakonskih rešitev. 

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

jf^beni cilji in splošni opis: 
ofinanciranje organizaciji, ki se ukvarjajo z mladinskim delom. V letu 2005 želimo dvigniti delež sofinanciranja 

12 7 % na 11 %; 
Priprava strategije in oblikovanje vsebinskega in pravno - formalnega koncepta Mladinskih centrov. Strategija 

0 ravno tako predvidela konceptualno rešitev organizacijske in programsko-vsebinske strukture mladinskih 
centrov; 
Sodelovanje na mednarodnem področju v okviru Alpe Jadran (dva sestanka, izdaja zbornika), JV Evropa (trije 
seminaiji^ bilateralnih programov v okviru meddržavnih sporazumov (srednjeročni plan), center Sever Jug; 
»financiranje dejavnosti nacionalne agencije, ki izvaja program EU z imenom Mladina; 

aljevanje sofinanciranje delovanja informiranja in svetovanja. Strokovno usposabljanje in izobraževanje 
Predstavnikov mladinskih organizacij. 

posebni projekti: 
Akcija vsi drugačni vsi enakopravni (vzpodbujanje strpnosti, spoštovanje človekovih pravic in drugačnosti...); 

okviru akcije bomo nadaljevali s podporo (sofinanciranjem) nekaterim najodmevnejšim akcijam nevladnih 
organizacij, se osredotočili na vzpodbujanje tovrstnih dejavnosti v šolah; 

okviru projekta Ti Povej bomo mladim, zato da bodo lažje izpeljali svoje projekte in tako vplivali na družbo, 
Ponudili spodbudo, izobraževanje, finančno pomoč, individualno strokovno svetovanje in promocijo ideje. Poleg 
^meijanja in osnovnih informacij o projektu se lahko prijavijo tudi za individualen pogovor s strokovnjakom. 

9134 - Inf ■ 'normiranje in svetovanje za mlade 

'"Volitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pred"nUl'h ^rac* sistematično vzpodbujal razvoj ter izvajanje informiranja in svetovanja za mlade, ki 
Soc- ~v'ja enega od pomembnih mehanizmov za zvišanje ter spodbujanje družbene participacije mladih, njihove 
^ »me integracije, osebnostnega razvoja in avtonomije. 

2005 je potrebno vzpostaviti vsebinsko in tudi finančno sodelovanje drugih ministrstev in s tem do celostnega 

Slov er ivneSa delovanje na področju informiranja in svetovanja za mlade v nasprotnem se ta dejavnost v 
j etUj'>ne bo razvijala v skladu s priporočili EU. 

kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

*!evlJo 'nf° centrov/točk, 
0,eV1 0 obiskovalcev info centrov, 
ob * ^javnosti info centrov, seg izobraževanj za informatorje, 

seg mednarodnega sodelovanja (ERYICA, EURODESK), 

javilo svetovanj, 
^ ° obiskovalcev na spletni strani nacionalnega mladinsko informativnega središča (Zavod M1SSS). 

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

' R» 'j3 IZvaia'ca informiranja in svetovanja za mlade na nacionalnem nivoju. 
- « fi 

ln,ey mreže infocentrov in sofinanciranje njihove dejavnosti. 

* Obl kanCiranje re8'ona'n^1 'n lokatoih mrež. j . vanje standardov za dejavnost informiranja in svetovanja, razvijanje blagovne znamke za promocijo 
uejavnosti. 

L«tni 

9i33 - M 
ednarodna dejavnost 

"zloži,ev j . 
uejavnosti v okviru proračunske postavke 

» to 
prQt0i ^stavk° Urad zagotavlja izvajanje meddržavnih, vladnih, medministrskih in sektorskih sporazumov, 
rnladj £ 'n Programov sodelovanja mednarodnega značaja, ki omogočajo participacijo in aktivno sodelovanje J O* T OVUVIUTCUI 

struktur na mednarodnem nivoju. 

'8. 
N'200, 15 

1643 poročevalec, št. 31/VII 



Urad RS za mladino skrbi za mednarodno vključevanje mladinskega sektoija tako na vladnem, neposredno, kot na 
nevladnem nivoju, posredno, preko sofinanciranja koordinacije in projektov nevladnega sektorja s pomočjo javnega 
razpisa. 

Sredstva iz tega naslova so namenjena članstvu in udeležbi v prioritetnih multilateralah kot so: 
- Evropska skupnost, Sektor za kulturo in izobraževanje, Enota Mladina, 
- Svet Evrope, Direktorat za mladino in šport, 
- Srednjeevropska pobuda, Delovna skupina za mladinske zadeve, 
- Evropsko medregijsko sodelovanje ""Europlatforma"" 

JVZ Evropa, 
- Euromed (EU-Mediteran), 
- Quadrilaterala (Slovenija, Madžarska, Italija, Hrvaška), 
- Center Sever - jug in bilateralam. 

Predsedovanje Delovni skupini za mladino v DS Alpe - Jadran in sodelovanje v DS Alpe Jadran na področju kulture 
in družbe. 

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

Mednarodno sodelovanje na vladnem nivoju: plačilo članarin, izmenjava delegacij, udeležba na simpozij^1' 
seminarjih, konferencah, študijskih obiskih ter članstvo v multilateralah. 

Center Sever - jug: 
- letni posvet na aktualno temo po priporočili Centra Sever - jug. 

Alpe Jadran: 
- organizacija dveh sestankov delovne skupine za mladino, 
- udeležba na 2 sestankih letno - III. Komisija, 
- udeležba na 2 sestankih letno - DS za šolo in šolski šport, 
- število projektov pri organizaciji katerih sodeluje urad. 

9132 - Mladinska prenočišča 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje mreže mladinskih prenočišč. Investiranje v obnovo objektov oz. prostorov, ki so dolgoročno namenjenl 

za mladinsko prenočevanje, skupaj z zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi. 

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

Potrebne investicije v objekte mladinskih prenočišč, statusna in pravna ureditev (vpis v zemljiško knjigo, urediti 
lastniških razmerij) 

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

- vpis prenočišč v zemljiško knjigo po lastniških deležih, kot last Republike Slovenije, sklenitev sporazuma ^ 
mladinsko prenočišče Bledeč; 

- nadaljnja vlaganja v že obstoječe objekte za investicijska vzdrževanja; r 
- delovanje medresorske skupine za organizacijske strukture in spodbujanje razvoja mladinskega turizm8 

medresorskega usklajevanja. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt 3313-97-1301 - Prostori in oprema za mladinska prenočišča. Projekt v višini 19.821 tisoč SIT predviđev^ 
ustvarjanje boljših pogojev za delovanje mladinskih prenočišč: projektna rešitev in izvedba prezračevalnega sis 
za C1D Ptuj ter v primeru rešenih medsebojnih pravnih razmerij med Počitniško zvezo Slovenije in RS (P° v 

sporazuma med Vlado RS in PZS o prenosu lastništva) investiranje v obnovo objekta Mladinskega hotela Bledeč- 

9131 - Mladinske raziskave, publikacije, prireditve 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Študije, ki smo jih financirali in publicirali do sedaj, so se pokazale kot pomembna podlaga za poznavanje ra^0 
med mladino v Sloveniji ter pri načrtovanju ukrepov in dejavnosti za izboljšanje le teh. Prav tako pom 

pomembno referenco v mednarodnem prostoru in pri različnih primerjavah - še posebej zato, ker je z oinenJ 
študijami Slovenija postala ena vodilnih evropskih držav na tem področju. 



redstva na postavki so namenjena tudi prireditvam in publikacijam, ki omogočajo sodelovanje Urada na sejemskih 
Prireditvah na katerih je glavna vsebina povezana z mladino in otroci, tiskanju osnovnega informativnega gradiva o 

elu urada ter vzdrževanje spletne strani za potrebe urada in potrebe servisnih organizaciji urada. 

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

Število (N) raziskovalne populacije, 
obseg raziskovalnega področja, 
izdaja knjige (naklada), 
predstavitev Urada RS za mladino in drugih pomembnejših mladinskih organizacij na pomembnejših prireditvah, 
število udeležencev na posamezni prireditvi, 
obseg razdeljenega gradiva, 

"Število obiskovalcev spletne strani 

CTl"'c'^'na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Primeijalna analiza mladinskih politik v drugih evropskih državah. 
Udeležba Urada RS za mladino na prireditvah namenjenih mladim (prostovoljstvo, akcije za spodbujanje 
strpnosti). 
Sofinanciranje raziskav z mladinskega področja. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Predstavitev raziskave Potrebe mladih po informacijah na območju Ljubljane. 

^ * Mladinski centri 
r"zloUtev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

RS za mladino vzpodbuja nastajanje mladinskih centrov v okoljih, kjer teh še ni, predvsem pa nudi podporo 

sofi° ™ m'a<^ns'c'IT1 centrom v lokalnih skupnostih tako, da v skladu z zakonskimi in varnostnimi standardi an°Ta redno dejavnost centrov in najnujnejše zagonske stroške povezane s tem. 

druJK^6 proSrame mladinski centri ne vključujejo le organizirane mladine, temveč vzpodbujajo in motivirajo širše 
mladin"0 23 m'adinsko delo ter posledično ustvarjajo pogoje za vključenost neorganizirane in depriviligirane 

- T? se Pnkgaja dopolnjenemu konceptu razvoja, ki strateško razvršča mladinske centre v tri sklope: 
- . racijo« mladinskih centrov, člana mednarodne mreže centrov pri Svetu Evrope, 
- v ref'°na'ne mladinske centre, koordinacijo MC v RS, 

Izh at^nske hiše; lokalne mladinske centre (pilotni projekt MC 2). 
^ "In kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo Izračuni predlogov pravic porabe 

'et'tl se Je levilo mladinskih centrov, ki so se prijavljali na javni razpis izjemno povečalo. Čeprav je v 
večP h i sofinanciranja v trendu rasti, še ni dosežen spodnji prag, zato si bo Urad prizadeval zagotoviti elež sofinanciranja letnih programov mladinskih centrov v letu 2005. 
j/ cllii ^ na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

(C ne predvidevamo nadaljnjega povečanja števila mladinskih centrov, v skladu z novo strategijo razvoja 
re„;-,

e.'3t 2004) pa planiramo notranje prestrukturiranje statusa mladinskih centrov in sicer tiste z mednarodnim, 
"n in lokalnim značajem. 

Proiekt'Ja Se k° usmer''a k utrjevanju partnerstva z mednarodnimi in regionalnimi centri in k izvajanju skupnih 
lCOnc 

ov 0z- Programov, kar bo mogoče uresničiti le višjim deležem sofinanciranja. V letu 2005 bo prenovljenemu 
kriterij^11 s'ec"'a oblika in vsebina javnega, predvidoma dvoletnega, razpisa z odgovarjajočimi pogoji in 

200
nSO 4 mednarodne, 8 do 12 pokrajinskih in 30 lokalnih mladinskih centrov, pri čemer naj bi zagotovili vsaj 

mladi mesečno za centre, ki pokrivajo dve ali več občin in vsaj 100.000 SIT mesečno za posamezni, lokalni a,iski center/hišo. 
rQZlo$j/ ev projektov v okviru proračunske postavke 

bor?* ^313-02-0001 - Prostori in oprema za mladinske centre v višini 4.940 tisoč SIT predvideva ustvaijanje J ih pogojev za mladinske centre. 

3 cu <z> 

'8. 
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2221 - Program Mladina 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje dejavnosti nacionalne agencije, ki izvaja program EU pod naslovom Mladina. Republika Slovenija se 
je zavezala k sodelovanju v programu, ki je začel teči leta 2000 in bo trajal do leta 2006. Program Mladina je 
temeljni program, ki ga države EU (in pridružene članice) izvajajo na področju mednarodnega mladinskega dela m 
mladinske prostovoljne službe, tako po Številu mladih udeležencev kot po višini sredstev, ki so namenjena za 
izvajanje programa. 

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

Za sodelovanje v programu je država dolžna zagotoviti 50 % sredstev za delovanje nacionalne agencije, ki izvaja 
program Mladina. Nacionalna agencija izdela za posamezno (letno ali dvoletno) obdobje vsebinski in finančni načrt, 
ki ga potrdita Evropska komisija (ki prispeva preostalih 50 %) in nacionalne oblasti (v tem primeru Urad RS za 
mladino). Na podlagi odobrenega in potijenega finančnega načrta je med uradom in nacionalno agencijo sklenjena 
pogodba o sofinanciranju. 

Del sredstev na postavki odpade tudi za kritje stroškov sodelovanja predstavnika urada v programskem odboru 
programa mladina v Bruslju in udeležbo na drugih mednarodnih aktivnostih, povezanih z izvajanjem programa 
Mladina. V proračunskem letu 2005 pričakujemo znatno povečanje tovrstnih aktivnosti. 

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

- preko periodičnih vsebinskih in finančnih poročil spremljanje uresničevanja plana in pogodbenih obveznosti 
nacionalne agencije, 

- ohranitev števila sprejetih in izvedenih projektov v programu Mladina, povečanje deleža izkoristka sredstev na 
neizkoriščenih akcijah programa na najmanj 90 %, skupno najmanj 95 %, 

- skladnost izvajanja programa z nacionalnimi in programskimi prioritetami, 
- redno evalviranje izvajanja programa med udeleženci, sodelovanje v evaivacijskih aktivnostih Evropske 

komisije, 
- revizijska poročila Službe za nadzor proračuna, ki revidira poslovanje Nacionalne agencije, 
- prevzemanje katere od funkcij v organih skupnosti, povezanih z izvajanjem programa Mladina. 

Organizacija srečanja predstavnikov nacionalnih agencij in vladnih predstavnikov, aktivnih na področju mladine, o 
zaključku pridružitvenega procesa in vstopom v polnopravno članstvo v EU. Namen srečanja je zagotoviti pozicij0 

naše države kot pomembnega dejavnika med novopridruženimi članicami ter poudariti aktivno vlogo, ki J° 
Republika Slovenija igra na območju prihajajočih članic evropske skupnosti. 

< r- 

(« 
Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke g 

t/> 

7223 - Programi za mlade 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke se sredstva namenijo za javne razpise za področje mladinskega dela mladinskim organizacij8^ 
in drugim nevladnim organizacijam, ki delajo z mladimi ter programom in projektom, ki jih izvaja Urad RS 
mladino sam ali v sodelovanju z drugimi, z namenom izboljšave stanja na področju delovanja mladih, zakonodaje- 
promocije mladinskega dela, izobraževanja ipd. 

Sofinanciranja mladim omogočajo pridobivanje neformalnih znanj, izkušenj in sposobnosti ter povečujejo 
vključenost mladih v družbene procese od lokalne do mednarodne ravni; podpori raziskovalnemu in prostovoljne 
delu mladih, posebno tistih z manj priložnosti; podpori programov in projektov preventivnega značaja, 
zmanjšujejo možnosti negativnih družbenih in siceršnjih vplivov na mlade. Urad strokovno izobražuje in usposac J 
predstavnike mladinskih organizacij oz. mlade in strokovne sodeia* ~e s področja mladinskega dela. 

, Urad izvaja številne aktivnosti, ki spodbujajo strpnost in osveščajo javnost o spoštovanju človekovih pravic 'n 

drugačnosti. 

Mladinske kartice so edini inštrument na področju mladinske politike, ki zadevajo mlade individualno 
organizacij) in to ne glede na njihov status, izobrazbo in socialni položaj. Pomembna je tudi mednaro 
komponenta, zato daje urad prednost karticam, ki so uveljavljene v širšem evropskem prostoru. 

Sofinanciranje delovanja lokalnih mladinskih svetov. 

Z rebalansom se je predviden obseg sredstev Programov za mlade glede na sprejeti proračun za leto 2005 zmanj 
za 3.000 tisoč SIT. Predvideni projekti bodo realizirani v enakem obsegu. 

poročevalec, št. 31/VII 1646 
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odišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sofinanciranje letnih programov in projektov: 
število organizacij, 
število projektov, 
levilo mladih vključenih v projekte, 
število izvajalcev, 
obseg dejavnosti posameznih organizacij. 

izobraževanje: 
število udeležencev na posameznem seminaiju ali usposabljanju, 
obseg izobraževalnih aktivnosti, 
tevilo seminaijev, delavnic. 

Vsi drugačni vsi enakopravni; spodbujanje strpnosti: 
tevilo Šol na katerih se izvajajo delavnice, nastopi, 
tevilo mladih, ki se udeležijo delavnic, nastopov, 
.fvilo ^vladnih organizacij, ki jim sofinanciramo projekte, ki se nanašajo na probleme nestrpnosti, 

obseg razdeljenega gradiva, 
evilo izvodov priročnika z delavnicami o medkulturnem učenju, strpnosti, 

število projektom 
tevilo udeležencev na mednarodnih taborih s to tematiko, 

finske kartice: 
Število izdanih kartic. 

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

- SfeŠn0St *2ve<®>e predmetnega j avnega razpisa, emtev pogodb. o sofinanciranju, opredelitev pogodbenih obveznosti v skladu s politiko pospeševanja 
mobilnosti mladih, 
izvrševale pogodbenih obveznosti, periodično spremljanje izvajanja dejavnosti preko predloženih vsebinskih in 
finančnih poročil, 

- u. 3 'J613 'zve^en^ mladinskih programov, število izvedenih projektov in njihovih udeležencev 
- P^nost promocije projektov za mlade v Sloveniji in tujini, 

^Postavitev sodelovanja mladih v lokalnem okolju z lokalnimi oblastmi, gj 
Ti povej: 

JevOo udeležencev delavnic, seminaijev, natečajev Ti Povej!, 

šte^i °k's'cov spletne strani, evii° delavnic, seminaijev, svetovanj, 
evi o uspešno realiziranih idej s pomočjo Ti Povej!, 

Ob CV1 ° °'5'S'C0V Pisarne v Ljubljani. 
°^,ev Projektov v okviru proračunske postavke 

Streetgames: 

"1'adih11 namcn Proiekta, je zbrati izkušnje o uličnih igrah zlasti v tistih okoljih, ki so vzpostavila pozitiven odnos do 
skozi V,Urbanih nase'jib- Namen je omogočiti mladim, da sodelujejo pri prestrukturiranju mestnih zasnov in da se 
način, ad'nsIce<< oblike izražanja vključujejo v ta okolja. Partneiji v projektu oblikujejo lastno metodologijo in 
razli* 3 ? k°^° Pr°jekt izvajali v svojih državah, na skupnem srečanju pa bodo predstavili po dve ulični igri, skozi ob'ike predstavitve. 
Ti Povej; 

S 
Ti Povej! direkuio nagovarjamo mlade med 15 in 30 let in jih s konkretnimi aktivnostmi kot so 

Pr'Sne '' natei"aj' 'n seminarji opogumljamo, da uresničujejo svoje ideje, tako podjetniške kot neprofitne, ter tako 
'^tnihv!0-^ kakovosti življenja v naši družbi. Udeležencem aktivnosti Ti Povej! omogočamo uresničevanje eJ 'n s tem priložnosti za samouresničevatije in zaposlovanje. 

7922" Re gresiranje potovanj in mladinska kartica 
ra^olitev d ■ ^ "ejavnosti v okviru proračunske postavke 

n°st je bila prenesena v postavko 7223 - programi za mlade. 
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'fyi A •* v , , . T>„ w , , .V - - .-V, ! : p. - ■ v~ ? ;■■ J * * "! * 3314 - Inspektorat RS za solstvo in šport   _  

A - Bilanca odhodkov 

19013301 - Urejanje izobraževalnega sistema 

Opis podprograma 

Inšpektorat RS za šolstvo in šport izvaja nadzor nad delovanjem Šol in vrtcev ter nad izvajanjem javno veljavnih 
vzgojno-izobraževalnih programov pri drugih izvajalcih. Od 1.1. 2005 izvaja inšpektorat tudi naloge prekrškovnega 
organa. Ta nadzor narekujejo predvsem Zakon o šolski inšpekciji, Zakon o športu in Zakon o prekrških. Inšpektorat 
izvaja nadzor kot redni, izredni in ponovni nadzor ter tako prispeva k uveljavljanju javnega interesa v organizacijah 
izvajalkah vzgoje, izobraževanja in športa. Posebej pomembno je tudi, da skozi nadzor inšpektorat uveljavlja 
spoštovanje pravic in dolžnosti udeležencev in strokovnih delavcev v izobraževanju in športu ter še posebej 
uresničevanje pravic otrok. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) 
- Zakon o šolski inšpekciji (Uradni list RS, št. 29/96) 
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in podzakonski predpisi s področja športa 
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št 7/2003, 86/2004,34/2005) 
- področni zakonski in podzakonski predpisi s področja šolstva 

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

Z Zakonom o šolski inšpekciji so opredeljene oblike nadzora, pri čemer je določeno, daje treba v vsakem vzgojno- 
izobraževalnem zavodu opraviti nadzor najmanj enkrat v 5 letih, medtem ko frekvenco izrednega in ponovnega 
nadzorstva določajo predvsem število pobud za nadzor in ugotovljene potrebe po ponovnem nadzoru. Iz tega sledi, 
da mora inšpektorat opraviti v šolskih organizacijah vsako leto približno 200 rednih nadzorstev ter (glede ria 
dosedanje izkušnje) vsaj 300 izrednih nadzorov ter okoli 100 ponovnih nadzorov, na področju športa pa okoli 100 
nadzorstev. Da bi te naloge inšpektorat res lahko uresničil, bi potreboval inšpektorat približno 22 inšpektorjev, 
potreboval pa bi tudi ustrezna in zadostna delovna sredstva in drugo opremo. 

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

Inšpektorat RS za šolstvo in šport dosega letne plane dela, ki pa so prirejeni na sedanjo kadrovsko zasedbo, k1 

inšpektoratu ne omogoča izvajanje zakonskih nalog niti v najmanjšem zakonsko opredeljenem obsegu. 

5998 - Plače 

Obrazlolltev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navedba dolgoročnih ciljev: 
- Da bi se Inšpektorat postopno oblikoval tako, kot mu narekujejo zakonski okviri, bi bilo potrebno zaposliti ve 

inšpektoijev. Sedaj je zaposlenih 12 delavcev, od tega jih ima polna pooblastila za opravljanje inšpekcijskega 
nadzorstva 8, vendar je eden izmed njih glavni inšpektor. S sedanjim številom zaposlenih lahko letno opravim0 

tretjino zakqnsko predvidenega obsega nadzorstev. 

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

Letni izvedbeni cilji in splošni opis: 

V letu 2005 bomo brez dodatnih zaposlitev imeli predvidoma še vedno 7 inšpektoijev s pooblastili in inšpektorico, 
ki bo do konca leta 2005 opravila inšpektorski izpit. Zaradi tega bo dejavnost ostala na ravni leta 20 _ 
Učinkovitosti in večje prepoznavnosti na terenu ne bo. Zakonskim določilom o frekvenci nadzorov ne bom 
zadostili. 

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

Z rebalansom predviden finančni načrt bo ob istem številu zaposlenih zadostil potrebam inšpektorata. 
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^531 - Materialni stroški 

brazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

\r^°n0m 0 inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o šolski inšpekciji so med drugim opredeljena načela, postopek, like nadzora. Število izrednih in ponovnih nadzorov je odvisno predvsem od števila pobud za navedene nadzore 
oziroma v primeru ponovnih nadzorov od ugotovljenih potreb. Na podlagi dosedanjih izkušenj se opravi v 
organizacijah, ki izvajajo izobraževalno dejavnost preko 300 izrednih nadzorov ter okoli 40 rednih nadzorov, na 
Področju športa okoli 100 nadzorstev. 

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

^laterialni stroški se v letu 2005 z rebalansom povečujejo. Na povečanje v največji meri vpliva selitev inšpektorata 
rgan bo namreč moral sam pokrivati funkcionalne stroške novih prostorov, Česar doslej ni imel v svojem načrtu) in 

atno izobraževanje inšpektoijev za potrebe izvajanja zakona o prekrških. V letu 2005 mora inšpektorat zadostiti 
Pisom in nabaviti službene izkaznice in značke za potrebe identifikacije inšpektoijev na terenu. 

' C'W na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
optimalna izvedba programa, 
program dela v obsegu iz leta 2004. 

"Plitev projektov v okviru proračunske postavke 

predviden finančni načrt materialnih stroškov za leto 2005 za izvedbo nadzornih nalog v vrtcih in 
ter v športu ob istem številu delavcev in zaradi tega predvidoma ob istem obsegu dejavnosti, bo zadostil 

Potrebam inšpektorata. 

o-" *nvesticije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
'"Volite? dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ded 
^ r.e na to, da se je moral v aprilu 2005 organ preseliti na novo lokacijo na Dunajski 22, je bilo potrebno načrtovati 

oprem nCIr3t' P°vsem novo informacijsko povezavo ter za te potrebe nabaviti nov dovolj zmogljiv strežnik z vso 

^thodiUčn i < t *azalcl (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

izvabina nadzora poudaijamo, da se bo nadzor v skladu z določilom 11. člena Zakona o šolski inšpekciji 
todi'v 1 ^ na Pre^",'co kadrovsko zasedenost le, če bo opravljen večji vložek v delovne pripomočke in opremo 

o** v^zvez' je potrebno v letu2005 večje investicijsko vlaganje (v potrebno računalniško opremo ter drugo drobno 
na tm 'Car nam b° omogočilo ob sicer skromnem številu delavcev povečati delovno učinkovitost (večjo prisotnost 
tioeof 0z'roma jo vsaj vzdrževati na dosedanjem nivoju. Seveda pa je potrebno dokupiti še en avtomobil, da bo 
h0.„ , a dovolj velika mobilnost inšpektoijev predvsem v času najpogostejših pritožb - od maja do oktobra (po 

/ 
sedanjih opažanjih). 

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

' ^>t*rna'na 'zvedba aktivnosti, 
" nar

nj3Va ^otrajane računalniške strojne opreme, UP prenosnih tiskalnikov. 
bt(ly/ X' ^ lltev projektov v okviru proračunske postavke 

oprem'11- 'X>tre'5 P° pripomočkih za uspešno delo na terenu je potrebno v letu 2005 zamenjati del računalniške 
Projekt m nabav'®' Prenosne tiskalnike. Nabavljen bo tudi nov strežnik. Sredstva v ta namen smo planirali na 
rajUn ,U '4-02-0001 - Posodobitev opreme inšpektorata v znesku 19.602 tisoč SIT. Potrebno bo nabaviti mrežno 

ko aplikacijo za vodenje prekrškov in dodatno službeno vozilo. 

79S9-AtoTnx, 
0b izobraževanje - tuja donacija 

^ Utev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

v obHk^' smo se vključili predvsem zaradi dodatnega izobraževanja inšpektorjev. Program ARJON poteka 
^tudiisv1^tUC'^s'c''1 obiskov in je namenjen vsem, ki sprejemajo odločitve na področju izobraževanja. Namen 
odločit Obiskov v sklopu programa ARJON je izmenjava informacij in izkušenj med tistimi, ki sprejemajo 
23 'ZohVe m mec' strokovnjaki na področju izobraževanja. Kandidate predlagajo sodelujoče države, gre pa večinoma valne strokovnjake s področij vodenja, ocenjevanja, usposabljanja in svetovanja, vključno z uradniki v 

,8'^'20OT 
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ministrstvih, regionalnih in lokalnih upravah. ObiCajno gre za enotedenske obiske, njihov namen pa je omogočiti 
udeležencem izmenjavo informacij in izkušenj o zadevah skupnega interesa za sodelujoče države, zlasti pri 
osnovnem in vseh oblikah srednjega izobraževanja. 

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

Gre izključno za sredstva donacije, evropska sredstva. 

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

Cilj tega izobraževanja je pridobiti koristne informacije o izobraževalnih sistemih v različnih državah in 
pridobivanje dodatnih znanj, zlasti pa primerov dobre prakse na področju vzgoje in izobraževanja. Programi so 
zasnovani tako, da omogočajo udeležencem iz različnih držav spoznavanje različnih načinov pri reševanju 
posameznih vprašanj in problemov iz delovnega področja strokovnjakov na področju izobraževanja. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva smo planirali na projektu 3314-04-0002. 



SPV/Pu - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

-Ljj,NlsTRSTVQ ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

^U-TU/Ppp/GpR/ppR 

^.JMINISTRSTVO za šolstvo in 
gPORT 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 
proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
  (1) (2) (3) (4) = (l) + (3) (5) 

L) 

315.902.6781 100,00| ^65.900.659 "| r250.002.019 j 

°3 »J?,ANJA poutika IN 
mednarodna pomoč 

^ Esdsgdovanit- F11 
03°433oi Predsedovanje EU 

^ Danost in tehnološki razvoj 

. -i^Siari-[^sistema znanstvmepa ra7iskovania 
0501330] TI • • 

urejanje sistema znanstvenega 
raziskovanja 

30] Znanstveno raziskovalna dejavnost 

^^33^£lSeBCiLVpedEgro ananpsti 

'"formacijsko komunikacijski sistemi 

loo TRC DELA W DELOVNI pogoji 

zaposlovanj« 
Izobraževanje in usposabljanje 

18 

ižoa 

nezaposlenih 
Kultura, šport in nevladne 
organizacije 

uanii 1 gQ2^Q~'*ija^-Uiturne dediščine 
1 Kulturna dediščina v izobraževanju 

'SOSS302 
Kaaočasne aktivnosti 

J9 
programi športa 

,Z°BRAŽEVANJE 

i sistema 

19033302 S„1 s 
19q3^3o3 ° srednjc in poklicno Šolstvo 
19°33304 

2avodl 23 usposabljanje 
Podporne storitve v primarnem in 

]%. 6 undamem izobraževanju 
Ierrla^__ ■ , 

122sražeya 

'®0433q2 ^'5''eSo'sl;o izobraževanje 

'^043303 ^'S°'Co5o's'co izobraževanje 
I9O43304 °!''']'oms'co izobraževanje 

Zpostavitev višje in visokošolskih 
jjjj c6'jskih središč 

s330| I Prpgrflf 
'9°s3302 IZObraževanJe odraslih -• ••• ]8e oblike izobraževanja 

0 

2 
0 

34.379.839 

S7M52 
878.852 

32.080.394 

32.080.394 

1,420,593 
1.420.593 

630.750 

«0750 
630.750 

3.599.545 

67.573 
67.573 

3.531.972 
3.531.972 

275.915.220 

3.866.703 
3.866.703 

651,215 
'651.215 

210.817.194 
135.426.712 
64.598.505 

6.140.158 
4.651.819 

47.811.776 
1.793.765 

44.716.547 

1.252.064 

49,400 

1.959.059 
1". 131.656 

152.847 

0,00 

0.00 
0,00 

10,88 

0.28 
0,28 

10.16 
10,16 

0.45 
0,45 
0,20 

0.20 
0,20 

1.14 

0.02 
0,02 

U2 
1.12 

87,34 

1.22 
1,22 

0.21 
0,21 

42,87 
20,45 

1,94 
1,47 

1L12 
0,57 

14,16 

0,40 
0,02 

M2 
0,36 
0,05 

15.400 

15-400 
15.400 

-34.379.839 

-878.852 
-878.852 

-32.080.394 
-32.080.394 

-1.42Q.593 
-1.420.593 

-35.404 

-35.404 
-35.404 

-44.101 

11.900 
11.900 

-56.001 
-56.001 

-30.799.378 

-853-631 
-853.631 

-13-473 
-13.473 

12.093.205 
4.862.155 

566.875 
277.302 

-4?,444.868 
523.743 

-44.716.547 

-1.252.064 

0 

54.945 
-67.358 
27.701 

15.400 

15.400 
15.400 

0 

fl 
0 

<ž 
o 

fl 
o 

595.346 

59?,346 
595.346 

3.555.444 

79.473 
79.473 

3.475.971 
3.475.971 

245.115.842 

3.013.071 
3.013.071 

637,741 
637.741 

17.799.537 228.616.730 
147.519.917 
69.460.660 

6.707.033 
4.929.121 

2.366.908 
2.317.508 

0 

0 
49.400 

2.014.004 
1.064.297 

180.548 

100,001 

s^O^štrstvo za jtnutvp in šport | 314.525.353 | 99,56| I -65.243321\' 249-282.032l| r 99jT| 

0,01 

0.01 
0,01 
0,00 

0.00 
0,00 

0.00 
0,00 

0.00 
0,00 
0,24 

0.24 
0,24 

1.42 

0.03 
0,03 

USt 
1,39 

98,05 

121 
1,21 

0.26 
0,26 

91.45 
59,01 
27,78 

2,68 
1,97 

0.95 
0,93 
0,00 
0,00 
0,02 

0.81 
0,43 
0,07 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPOR T 

Bilanca odhodkov Leto-1 

v tiso 

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

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 
(j) (2) (3) (4) = (1)+ (3) 

prorrf««^ 

19053303 Sofinanciranje izobraževalnega 
primankljaja 

19Q6 Pomoči šolajočim 
19063301 Pomoči v osnovnem Šolstvu 
19063302 Pomoči v srednjem šolstvu 

19063303 Študijske pomoči 

(331^JUradRS^^iiladino 

03 ZUNANJA POLITIKA IN 
MEDNARODNA POMOČ 

0303 Mednarodna pomoč 
03033301 Razvojna in humanitarna pomoč 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 

ORGANIZACIJE 

1825 Šport in prostočasne aktivnosti 
18053301 Urejanje sistema dejavnosti za mladino 

18053303 Programi za mladino 

|3314 KTnSpektorat RS za šolstvo in šport 

19 IZOBRAŽEVANJE 

1901 Ureianie izobraževalnega sistema 
19013301 Urejanje izobraževalnega sistema 

|3316^J[^^Ura^R^zanieroslovje^^^^^^ 

14 GOSPODARSTVO 

1401 Ureianie in nadzor na področju gospodarstva 
14013301 Nacionalni meroslovni si stem 

674.556 

10.809.274 
1.590.802 
6.551.781 
2.666.691 

581302] 

6.906 

6.906 
6.906 

574.396 

574,39$ 
115.443 

458.953 

122.874 

122.874 
122.874 

"~\r 673.148 V 

673.148 

673,148 
673.148 

0,21 94.603 

3.42 -2.341.887 
0,50 121.558 
2,07 -86.506 
0,84 -2.376.940 

_2dLSI L -15.0001 

0,00 

0.00 
0,00 

0,18 

0.18 
0,04 

0,15 

fl 
0 

-15.000 

-15.000 
-12.000 

-3.000 

11 122.87411 0,04|[ 30.811 j| T 

0,04 

0.04 
0,04 

30.811 

30.811 
30.811 

r -673.148 

0,21 

0.21 
0,21 

-673.148 

-673,148 
-673.148 

it 

769.159 

8.467.387 
1.712.360 

6.465.275 
289.752 

>66302 | j 

6.906 

6.906 
6.906 

559.396 

559,396 
103.443 

455.953 

153.6851 

153.685 

153.685. 
153.685 

U 
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1. del 

^" Bilanca odhodkov 

^KULTURA, šport in nevladne organizacije 
Pis področje državnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Pristojnosti Ministrstva za kulturo v okviru področja se nanašajo na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino, 
na 0 .nePrem'čno kot premično (in arhivske) in v sodelovanju z drugimi resorji na ohranjanje dediščine v prostoru in 

njenem vključevanju v trajnostni razvoj, na spodbujanje umetniške ustvaijalnosti in dostopnosti do kulturnih 
nn doma in v mednarodnem sodelovanju in sicer na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske 

Slov avt^ov'zua'rie kulture, knjige in knjižnične dejavnosti, zagotavljanja skupnega kulturnega prostora za , ,.ence v zamejstvu in tujini, kulturnih pravic manjšin in kulturne raznolikosti, regulacije in podpiranja medijev in 
1 za slovenski jezik. 

Do * V° numstrstva je podpirati in spodbujati kulturno identiteto Slovenije, umetniško in kulturno raznovrstnost, Ve ®vat' dostopnost kulture za vsakogar, podpirati oživljanje in obnovo kulturne dediščine, vključno z njeno 
podarsko razvojno funkcijo, in zagotavljati prepoznavnost slovenske kulture in jezika doma in v tujini. 

^jjučne naloge so zato izvajanje nacionalnega programa kulture, posodobitev kulturnega sistema in izvedba najbolj 

'nvest'c'J 23 izpopolnitev kulturne infrastrukture in obnovo kulturnih spomenikov, predvsem tistih v 

"metitl dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

^ksolucija o nacionalnem programu za kulturo (Uradni list RS, št. 28/20(1"). 
Oznak/t i 

1801 n na. . Snovnih programov v pristojnosti predlagatelja fin r-r '.nega načrta 
1807 rjanJe ® na(kor kulturnih dejavnosti 
i,., P^anjanje kulturne dediščine 

03 Programi v kulturi 

janje in nadzor kuH^rnih dejavnosti 
>P<i *,av"ega programa 

facinStl?tV0 M 'cu'turo v okviru urejanja in nadzora kulturnih dejavnosti zagotavlja pogoje, funkcionalnost in 
"jenih °St P°s'ovanja yseh notranje organizacijskih enot. Hkrati finančno omogoča včlanjenost države oziroma 
kultu re.Prezentat'vn'h subjektov v nekatere ključne mednarodne vladne in nevladne organizacije na področju 
slover\lZVa,'a ""^narodno sodelovanje in promocijo slovenske kulture v tujini in v Sloveniji, skrbi za razvoj 
Ustva ' i 3 ^ez^a njegovo promocijo, plačuje republiške priznavalnine in osnovna zavarovanja samostojnim 
kultu m na P°dr°čju kulture, v skladu z ustreznim zakonom omogoča podeljevanje Prešernovih nagrad za 
SDreir,i°~Umetn'^'C0 ustvarjalnost ter naroča raziskovalne naloge za potrebe oblikovanja kulturne politike in 

^ Janja razvoja kulturnih dejavnosti. 
C'0I glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- za°r0Cn' 8'avnega programa so: gotavljanje pogojev in usposobljenosti ministrstva za izboljšanje načrtovanja, uveljavljanja in uresničevanja 
' kulturne politike ter prilagajanje kulturnega sistema evidentiranim kulturnim potrebam ter zahtevam po 

' Do v'tej?em "n bolj dinamičnem kulturnem razvoju Slovenije, peSevanje mednarodnega sodelovanja na področju kulture, zlasti v okviru Evropske unije ter promocije 

• 2a°
Vens^e kulture doma in po svetu 

. av'janje pogojev za uveljavitev slovenskega jezika v javnosti in njegov razvoj skozi njegovo javno uporabo; 
P^vanje umetniške ustvarjalnost in ponudbe kulturnih dobrin z izvajanjem programa osnovnega varstva 

• pov°St0jnimkulturnim ustvaijalcem 
s f,evan-ie st0Pnje odmevnosti ustvarjalnih rezultatov doma ter v mednarodnih mrežah sodelovanj in izmenjave P Piranjem sistema nagrad najbolj ustvaijalnim umetnikom in drugim kulturnim poklicem. 

^'ovni ieln ■ 1 izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

' ust' rCtn' 'zvet^eni cilji in predvideni rezultati so: v skupnega Števila vseh zaposlenih na ministrstvu na okoli 130 oseb, 
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- ureditev delovnih prostorov na Roški za potrebe Arhiva RS, 
- plačilo z letnim programom predvidenih mednarodnih članarin, 
- podelitev Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada ob slovenskem kulturnem prazniku, 
- dodelitev republiških priznavalnin upravičenemu številu oseb s področja kulture, 
- spremljanje stanja na področju uporabe slovenskega jezika v javnosti, opozarjanje na pomanjkljivosti v zvezi s 

tem ter predlaganje oziroma vzpodbujanje njihove odprave, 
- dodelitev plačil za osnovna zavarovanja novim samostojnim ustvarjalcem na področju kulture v skladu z 

obstoječimi predpisi, 
- izvedba večjih predstavitev slovenske kulture v nekaterih evropskih mestih, 
- zagotovitev uspešnega inšpekcijskega nadzora na vseh področjih, za katera je ministrstvo v skladu s predpis' 

pristojno, ter notranjega nadzora njegovega finančnega poslovanja. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
3511 - Ministrstvo za kulturo 

18013501 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 

cj 

i/) 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine   . 

Opis glavnega programa 

Ministf.tvo v okviru tega programa vzdržuje Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, ki določa 
varstvene režime za spomenike in pripravlja strokovne podlage za izvedbo varstva ter izvaja programe varovanja m 
razvoja dediščine. Ob tem financira javno službo na področju premične dediščine, v muzejih in galerijah ter v 
državnih arhivih. 

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

Dolgoročni cilji na področju ohranjanja ku .u ne dediščine so: 
- povečanje dostopnosti javnosti do kultumin omenikov, njihova prepoznavnost ter povečanje obiska v muzeju1 ^ 

in galerijah, 
- poudaijena skrb za obnovo in programsko oživitev kulti' ■ h spomenikov, 
- izgradnja informacijsko podprtega enotnega registra kulturne ediščine, 
- posodobitev javne službe na področjih varovanja dediščine, njene predstavitve javnosti ter njeno financiranje iz g 

javnih virov, ^ 
- pospeševanje gospodarske vloge in trajnostnih učinkov ohranjanja kulturne u ščine. 

Glavni letni izvedbeni cilji In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- nadaljevanje vzpostavitve enotnega registra kulturne dediščine, 
- varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva v elektronski obliki, 
- izboljšanje delovanja javne službe varstva in arhivske dejavnosti, 
- izvedba končnih ali faznih del pri obnovi najmanj 50 spomenikov, 
- oddaja vsaj 10 spomenikov v lasti države v dolgoročni najem. 

lci Indikatorji: števno opredeljeni rezultati v primerjavi z glavnimi cilji in iz njih izvedenimi letnimi načrti, 
operacionalizirajo izvedbene cilje. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

3511 - Ministrstvo za kulturo 
18023506 Nepremična kulturna dediščina 
18023507 Premična kulturna dediščina 

3513 - Arhiv Republike Slovenije 
18023501 Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine 

3514 - Inšpektorat RS za kulturo in medije 
18023501 Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine 

1803 - Programi v kulturi 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje -j 
- umetniške programe, ki so namenjeni vzpodbujanju ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, distribuciji in Prom v 

javnih kulturnih dobrin na področjih uprizoritvenih, vizualnih, glasbenih in intermedijskih umetnosti ta 
slovenskem kot mednarodnem kulturnem prostoru; 
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medije in audiovizualno kulturo, kjer je osrednja naloga uresničevanje javnega interesa na področju medijev s 
Podporo medijem pri zagotavljanju pravice državljanov RS do informiranosti in ohranjanje slovenske nacionalne 
1,1 kulturne identitete, spodbujanje nastajanja slovenskih avdiovizualnih del ter zagotavljanje pluralnosti 
medijskega prostora; 
knjižničarstvo in založništvo, kjer se izvajajo programi za selekcionirano podpiranje domačega in prevedenega 
eposlovja, humanistike in mladinskih revij, programi za dvig bralne kulture, razvoj splošnih knjižnic v 

ormacijske 'n kulturno-socialne centre in programi za izpopolnitev knjižnične in knjigarniške mreže na 
področju celotne Slovenije. 

J teljsko kulturo, kjer izvaja program Javni sklad RS za kulturne dejavnost, pri čemer je del programa 
namenjen strokovni in organizacijski pomoči kulturnim društvom in njihovim zvezam in organiziranju kulturnih 

ejavnosti na ravni lokalnih skupnosti in drugi del. kjer gre za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih proeramov 
"a podlagi javnih razpisov. druge programe v kulturi 

Soročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
D°lgoročni cilji so: 

Področju umetnosti zagotoviti optimalne pogoje delovanja umetniškim ustanovam in organizacijam za 
a a'jnji razvoj že doseženega kakovostnega standarda, zagotoviti dostopnost kulturnih dobrin čim širšemu 
°gu občinstva in omogočiti primeijalno vrednotenje umetniških dosežkov v slovenskem in mednarodnem 

. 35,1 evropskem) kulturnem prostoru; 
_3 knjižničarstva in založništva zagotoviti spodbude za ustvaijalnost v leposlovju in humanistiki, za 

aljnje izboljšanje bralne kulture, za povečanje dostopnosti knjige in revij v slovenščini vsem kategorijam 
. ..'^.stya> Se zlasti mladini, prav tako pa tudi zagotoviti popolnost, ohranitev in dostopnost zbirke nacionalne 

-j'|nice i11 nacionalne knjižne dediščine. Pomemben cilj v tej smeri je povečanje uporabe in hranjenja knjižne 

- na v e'ektronskih oblikah in izvajanje knjižničnega nadomestila, področju medijev zagotoviti pogoje za dejavnost medijev, ki bo temeljila na svobodi izražanja na osnovi 
esionalnih kodeksov in osebni odgovornosti, svobodi razširjanja programskih vsebin iz drugih držav, 
visnost in samostojnost novinaijev, dostopnost do javnih informacij, pluralnosti medijskega prostora, 

go avljanju zakonskega deleža slovenskih in evropskih avdiovizualnih del v radijskih in televizijskih 

' na j™1'1' Ugotavljanje pogojev za avdiovizualno oziroma filmsko produkcijo. 
do "'U 'Jubiteljske kulture so dolgoročni cilji zagotavljanje pogojev za ljubiteljsko kulturno ustvaijalnost in 
Sn.'varJaln°st, kulturno vzgojo in izobraževanje in posredniško dejavnost tako z dodeljevanjem razvojnih 

sofi ' stro'covno in organizacijsko pomočjo kulturnim društvom, skupinam in lokalnim skupnostim kot nanciranjem programov preko javnih razpisov. 
ktni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

" ^b' r03 umetnosti so; - infrastrukturnih in delovnih pogojev zaposlenih in samozaposlenih; 

Prost1- ^0n^uren^n^1" kakovostnih, prepoznavnih in prodornih programov in projektov v mednarodnem 

- ^piranJe mednarodno uveljavljenih in profiliranih festivalov in prireditev; 
- _ P ra.'dostopnosti do umetniških stvaritev in kulturnih dogodkov po celotnem ozemlju Republike Slovenije; 
- Steyi'a obiskovalcev kulturnih dogodkov; 

um ,a,1''e obse8a programov in projektov s spodbujanjem pridobivanja dodatnih virov sredstev za kulturno etnj§ko delovanje. 

- -»na področju medijev in AV kulture so: 
oviti izvajanje Zakona o medijih in podzakonskih aktov, s čimer se uresničujejo dolgoročni cilji 

- avlJanja javnega interesa na področju medijev, vključno s pluralizacijo medijskega prostora, 
kor?^Stn°. 'n količinsko povečati slovensko avdiovizualno produkcijo ter sodelovanje v mednarodnih 
Zaščito ^ °'creP't' njeno promocijo, distribucijo in prikazovanje doma in v tujini ter zagotoviti njeno 

P°droč" re2U'tat' 'n indikatorji so opredeljeni na nivoju podprogramov, ker bi bilo zaradi specifičnosti posameznih 
^ 'J nesmiselno kvantificirane cilje združevati na ravni glavnega programa. 

proj:-
ni 8'avnega programa so indikatorji ciljev zaključene investicije, količina izvedenih in sofinanciranih 

^teviu , v Javnih zavodih in pri nevladnih organizacijah, število gostovanj v Sloveniji in v mednarodnem prostoru, 
p 

110 obiskovalcev. 

351 Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

>šo3?5rr
ozakuituro 

^033-sf^ . tniški Programi 5 Mediji in avdiovizualna kultura 

005 
1657 poroče valeč, št. 31/VII 



18033506 Knjižničarstvo in založništvo 
18033508 Ljubiteljska kultura 
18033511 Drugi programi v kulturi 

19 - IZOBRAŽEVANJE   ■  _ 

Opis področja drla vnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Področje je namenjeno štipendiranju in sofinanciranju šolnin nadarjenih posameznikov ter podporam kakovostnih 
izobraževalnih programov, ki nastajajo v organizaciji nepridobitnih organizacij na področju umetnosti in knjige. Cilj 
tega izobraževalno usmerjenega programa je podpiranje posameznih kulturnih poklicev, torej tistih, ki v okviru 
rednih izobraževanj niso deležni primerne pozornosti ali pa so potrebni celovitejše in trajnejše obravnave. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007 (Uradni list. RS, št. 28/2004) 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002) 

1906 Pomoči šolajočim 

Opis glavnega programa 

Glavni program sledi ključnim programskim ciljem, navedenih v Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 
2004-2007, ki posebno pozornost namenjajo dodatnim proračunskim spodbudam za šolajoče: tako tiste, k' 
dokazljivo dosegajo vrhunsko kakovost, kot tudi tiste, ki se dodatno poklicno usposabljajo znotraj posameznih 
profiliranih specializacij (seminarji, konference, delavnice, tečaji). 

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

Dolgoročni in obenem srednjeročni kulturnopolitični ukrep, ki opredeljuje cilje je pomoč države pri permanentnern 
izobraževanju tako posameznikov, ki prebijajo kakovostno raven siceršnjih umetniških dosežkov, kot tud' 
dodatnemu izobraževanju posameznikov na področju kulture, ki jim siceršnje redno izobraževanje ne zadostuje z3 

uveljavitev njihovih strokovnih ambicij. £ 
p 

Kazalci spremljanja so: število podeljenih štipendij in šolnin po posameznih področjih kulture in vrstah podpore, ^ 
število podprtih programov in število udeležencev na letnih ravneh. 

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

Podelitev okvirno 40 štipendijskih pomoči za študijsko leto 2005/2006 in podpora okoli 15 programov poklicneg® 
usposabljanja, ki nastajajo v organizaciji izvajalcev javnih kulturnih programov. 

Kazalci spremljanja so: število podeljenih štipendij in šolnin po posameznih področjih kulture in vrstah podpore> 
število podprtih programov, odmevnost in število udeležencev na letni ravni. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

1906 Pomoči šolajočim 

1906 - Pomoči Šolajočim 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

3511 - Ministrstvo za kulturo 
19063501 Štipendije na področju kulture 
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SPU 'IZDA TM PO programski strukturj 

ŽL^mistrstvo za kulturo 
Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SfU/PPp/GPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
... '   O) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

^^Ministrstvo ZA KULTURO Y 33.286.3041 
I D 1 -M. . I I M 

ŠPORT IN NEVLADNE 
OSCANI^ČijE 

1801 1 Ir^; • . ganje in nadzor kulturnih dejavnosti 
'802 nt. ■ . unranjanje kulturne dediščine 
^ Programi v kulturi 

^ ^ŽOBBAŽEVan.IF. 
6 Pomoči Šolajočim 

33.103.010 

2.373.617 

10.399.681 
20.329.712 

183.293 
183.293 

100,00| ! 1.590.453 | [ 

99.45 1.580.453 

7,13 

31,24 

61,08 

0.55 

0,55 

347.556 

728.548 

504.348 

10.000 
10.000 

34.876.757 | 

34.683.463 

2.721.173 

11.128.229 

20.834.061 

193.293 
193.293 

100,00| 

22,45 

7,80 

31,91 
59,74 

0.55 

0,55 



2. del 

A - Bilanca odhodkov 

18013501 - Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti      

Opis podprograma 

V podprogram so vključene proračunske postavke, na katerih so zagotovljena sredstva za financiranje poslovanja 
ministrstva, članarin v mednarodnih organizacijah, popularizacijo kulturnih dejavnosti, podelitve Prešernovih 
nagrad, mednarodnega sodelovanja oziroma realizacije mednarodnih projektov, dejavnosti razvoja in promocije 
slovenskega jezika, izdelave naročenih raziskovalnih nalog, prispevkov samostojnih ustvarjalcev na področju 
kulture, republiških priznavalnin ter investicij in investicijskega vzdrževanja državnih organov. 

V navedeni podprogram so vključeni izdatki za izvajanje upravnih, administrativno-operativnih ter strokovnih 
nalog, ki se nanašajo na varstvo kulturne dediščine. Podprogram zajema izdatke za zagotavljanje enotnega sistema 
varovanja kulturne dediščine na celotnem ozemlju RS, medresorsko usklajevanje, izdatke mednarodnega 
sodelovanja, inventarizacije kulturne dediščine, vzdrževanja obstoječih sistemov in podatkovnih baz (predvsem 
sistema Zbirnega registra dediščine) ter druge izdatke. 

Poslanstvo: zagotavljanje delovanja sistema ohranjanja in varovanja kulturne dediščine, da bo: 
- kulturna dediščina na področjih, ki jih pokriva Ministrstvo za kulturo, deležna takšnega strokovnega, pravnega i" 

finančnega varstva, ki bo omogočilo sedanjim in prihodnjim rodovom uživanje v dediščini (cilj Strategije 
gospodarskega razvoja - SRGS: krepitev konkurenčnosti Slovenije s pomočjo večje učinkovitosti države in z 

uveljavljanjem prehoda v na znanju temelječo družbo), 
- kulturna dediščina dostopna čim širšemu krogu ljudi in da jo bodo prebivalci Slovenije občutili kot vrednoto, 5 

katero se identificirajo in za ohranjanje katere seje vredno potruditi (cilj SRGS: spodbujanje ohranjanja kulturne 
identitete oziroma socialne povezanosti in vključenosti), 

- ohranjanje dediščine upoštevano kot prispevek h kakovosti življenja in kot spodbuda za trajnostni gospodarski id 
socialni razvoj v celoti in še posebej kot sestavina urejanja, prenove in oživljanja mest in drugih naselij, razvoja 
podeželja in manj razvitih območij (cilj SRGS: povečevanje socialne, gospodarske in okoljske blagiAJ6 

državljanov Slovenije, skladen regionalni razvoj), 
- Slovenija bolj prepoznavna v Evropi in svetu kot država, ki ima sicer nekaj izjemnih spomenikov, predvsem Pa 

jo odlikujeta številčna in raznovrstna kulturna dediščina in razvita skrb za njeno ohranjanje (cilj SRGS: vlog3 

kulture in negovanega okolja kot dejavnikov krepitve mednarodne konkurenčnosti Slovenije). 

Ključna naloga je zagotavljanje pravnega varstva kulturne dediščine, posebej pri uveljavitvi nove zakonodaje, 
zagotavljanje učinkovitega in racionalnega delovanja služb na področju varstva kulturne dediščine, usmeijarlJc 

razvoja in sprememb, ki vplivajo na stanje dediščine, nadziranje racionalne porabe proračunskih sredstev, na 

možnosti njene trajnostne rabe, na razvijanje zavesti javnosti o kulturnih in drugih vrednotah dediščine, na vzg°Jn° 
vlogo dediščine in njeno vlogo kot dejavnika socialne vključenosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002), . 
- Zakon o sistemu plača v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/02-ZDT-B, 72/2003, 126/03 in 70/04), 
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

18/94, 123/95, 36/92, 20/97, 39/99, 86/99 in 98/99), .. 
- Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS in v uprav" 

organih (Uradni list RS, št. 35/96, 240/98, 33/2000, 1/2001,63/2001, 37/2002, 61/2002 in 105/2002), . 
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94, 56/94, 33/95, 23/97, 67/2001 

38/2002), 
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za kulturo št. 121-3/2004, z an 

3.9.2004 s spremembami in dopolnitvami, 
- Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002, 110/2002, 56/2003, 61/04 in 123/04), 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002), 
- Uredba o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 9/04), 
- Uredba o republiških priznavalninah na področju kulture (Uradni list RS, št. 70/2003), 
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Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92 - odločba US, 13/93, 31/93, 24/95 - odločba US, 
20/97,65/98,76/98 - odločba US, 66/00 ter drugimi spremembami in dopolnitvami), 
Zakon o Prešernovi nagradi (Uradni list RS, št. 29/91) 

" Statut Prešernovega sklada (Uradni list RS, št. 43/93) 
govor o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004-iri 2005 (Uradni 

lst RS, Št. 73/03), 
Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03), 

" Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02-ZGO-1,126/02 - ZVPOPKD), 
Zakon o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 89/99 in popravek 107/99), 

" Zakon o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03), 

on 0 ugotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 
24/98 in 14/03), 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, ŠL 57/00, 30/01-ZODPM-C, 25/04 in 
73/04 -ZN-C), 
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03), 

ravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za arheološka raziskovanja (Uradni list RS, št 133/00), 
ravilnik o registru nepremične kulturne dediščine (Uradni list RS, Št. 25/02), 
ravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 73/00), 
ravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 

48/04 in 106/04), 
Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju nazivov za zaposlene v dejavnostih s področja 
varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 31/96 in 7/99 - ZVKD), 

vilnik o določitvi višine zneska za kritje stroškov dela komisij za strokovne izpite in pridobivanju nazivov v 
ejavnostih s področja varstva kulturne dediščine za leto 1997 (interno MK, št.403-31/96), 

" r*on o arhivskem gradivu in arhivu (Uradni list RS, št. 20/97 in popravek 32/97, 24/03 - ZDIJZ), 
fakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št 87/01 in 96/02 - ZUJ1K), 

- ZaV ° Ure-janju P1,0«1®« (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03 in 58/03 - ZKK-1), 
- 7 ir°n ° ®rac*'tv' objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), 
. r*kon 0 stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, Št. 44/97), 

nvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (Haaška konvencija), s Pravilnikom za 
. p^eno dajanje (Uradni list FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/56), 

■ K 0t°k°' k konvenciji (Uradni list FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/56), nvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa 
. j7Stnmske pravice na njih (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 50/73), 
. £0nvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list SFRJ, št. 56/74), 

" ZaV VenC^a ° varstvu evropskega arhitektonskega bogastva (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, Št 4/91), on o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (Uradni list RS - 

- 2akrodne Pogodbe, št7/99' (Uradni list RS št- 24/99)), 
on o ratifikaciji sporazuma med vlado RS in vlado ZDA o zaščiti in ohranjanju nekaterih kulturnih 

" U^dh Ct0V (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 15/96, (Uradni list RS, št. 57/96)), 
m ,° rat'fikaciji Statuta Mednarodnega centra za študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin (ICCROM) radni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 2/96, (Uradni list RS, št. 8/96)). 

°čni ciljipodpr0grama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

. ^g°tavljanje poslovne in upravne podpore drugim podprogramom iz pristojnosti ministrstva; 

' 0. janje pogojev za individualno ustvarjanje kulturnih vrednot; njanje in rast ugleda kulturnih dejavnosti s stališča širšega, javnega priznanja za najvišje dosežke na 
. področju kulture; 

" ^°,av,ianje strokovne podpore razvojnim kultumo-političnim usmeritvam ministrstva; 
J v'janje strokovne podpore in oblikovaje pobud za razvoj slovenskega jezika, njegove javne rabe in njegove 
promocije; ' 

vli,Hk0V"0St Pr' um®ščanju slovenske kulture doma in v tujini ter interaktivnih predstavniških povezavah z 
- fg ,?lrni 'n nevladnimi organizacijami s področja kulture v tujini; 

dedjJ
atl strokovno in pravno varstvo, izboljšati finančne in druge mehanizme za dolgoročno ohranjanje kulturne 

Sprememba filozofije ohranjanja kulturne dediščine od kurative k preventivi, od pasivnega odzivanja na 
razmere k aktivnemu usmerjanju sprememb. Sprememba filozofije hkrati pomeni spremembo osnovnega 

a onskega okvira od zakona o varstvu kulturne dediščine, preko okoljske zakonodaje do zakona o izvajanja 
. državnega proračuna. 

a<Jgradnja sistema financiranja varstva od sedanjih neposrednih državni'., pomoči z drugimi oblikami, ki so 
0,J prilagojene ciljem ohranjanja dediščine (večletno sofinanciranje sprejetih spomeniško varstvenih 

Projektov, spodbujanje vlaganj v vzdrževanje in obnovo kulturne dediščine). , 

>/-* m 
O o. 
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- Zagotavljanje delovanja informacijskega sistema kulturne dediščine, nadgradnja zbirnega registra 
nepremične dediščine in njegova povezava z novim registrom premične kulturne dediščine v enotni register. 
Evidentirana dediščina mora biti ovrednotena na osnovi sprejetih standardov. 

- podpora razvoju usposobljenosti partnerjev, ki želijo prevzemati del odgovornosti za varstvo dediščine 
- razvijanje strokovne, organizacijske in informacijske učinkovitosti javne službe, skrb za raziskovalno 

infrastrukturo 
- izboljšati dostopnost do dediščine in povečati njen identifikacijski, vzgojni in gospodarski potencial 
- zagotoviti dediščini vlogo spodbujevalca trajnosmega razvoja in kakovosti življenja 
- povečati prepoznavnost Slovenije v Evropi in svetu s pomočjo kulturne dediščine 

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

- učinkovita poslovna, organizacijska, administrativna in informatizacijska podpora realizaciji drugih 
podprogramov z delovnega področja ministrstva vključno z uvedbo pilotne faze INDOK službe MK in pilotnega 
projekta registriranja premične kulturne dediščine; 

- realizacija programa (so)financiranja mednarodnega sodelovanja (mednarodnih projektov), ki bo oblikovan na 
podlagi obravnave prijav na projektni javni razpis; 

- realizacija podelitve osrednjih državnih nagrad s področja kulture in ustrezne popularizacije kulturnih dejavnosti; 
- spremljanje stanja na področju uporabe slovenskega jezika v javnosti, opozaijanje na pomanjkljivosti v zvezi s 

tem ter predlaganje oziroma vzpodbujanje njihove odprave 
- selektivna realizacija programa članstev v mednarodnih organizacijah z upoštevanjem dolgoročnejših prioritet 

ministrstva. 
- glavni letni izvedbeni cilji na področju kulturne dediščine so zagotovitev normativne in pravne zaščite kulturne 

dediščine in izboljševanje koordinativne vloge ministrstva pri razvijanju strokovnosti in učinkovitosti javne 
službe varstva kulturne dediščine.- 

3025 - Plače 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za kulturo bo v letu 2005 na tej postavki zagotavljalo sredstva za plače 135 zaposlenih delavcev. 
Sredstva za plače so izračunana na podlagi obstoječega števila zaposlenih in količnikov, ob upoštevanju 
kvantitativnih izhodišč za planiranje plač za leto 2005 iz Proračunskega priročnika za pripravo predloga rebalansa z® 
leto 2005. 

3349 - Materialni stroški 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te proračunske postavke so namenjena za pokrivanje splošnih materialnih stroškov ministrstva« 
povezanih z izvajanjem administrativno-operativnih nalog, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlen"1' 
službenimi potovanji po Sloveniji, udeležbo in zastopanjem ministrstva na sestankih mednarodnih organizacij u1 

njihovih teles, z izvajanjem denacionalizacijskih in sodnih postopkov. Del materialnih stroškov je namenjen za 
izvedenska mnenja članov strokovnih skupin za posamezna področja kulturnih dejavnosti, ki se vrednotijo K 
avtorsko delo ter za sejnine udeležencev Sveta za kulturo in za člane strokovnih komisij. 

2929 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen porabe planiranih sredstev je nabava in nadgradnje računalniške opreme, mrežnih priključkov, nabav® 
komunikacijskih storitev, nabava, nadgradnja in namestitev programske opreme, specialnih aplikacij in °rU® 
tehnološka posodobitev dela delavcev. Sredstva načrtujemo nudi za nabavo druge opreme skladno z načrtom naba 
ministrstva oziroma skupnimi načrti na ravni vseh vladnih organov. Osnova za izračun potrebnih sredstev J 
Strateški plan razvoja informacijskega sistema Ministrstva za kulturo z organi v sestavi in omenjeni načrti nabave^ 
Podrobnejši opis nalog je naveden v Strateškem planu razvoja informacijskega sistema Ministrstva za kulturo 
organi v sestavi, specifikacija opreme pa je bila posredovana za to pristojnim vladnim organom. 
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088 - Članarine v mednarodnih organizacijah 

brazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

I °'cv'ru postavke bomo plačevali nekatere članarine v mednarodnih vladnih in nevladnih organizacijah na področju 
ture» ki so posledica odločitve Vlade Republike Slovenije, da država Slovenija postane polnopravna članica teh 

organizacij oziroma sodelujoča v programih. 

4S54 - INDOK 
razIožitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te proračunske postavke namenjena tekočemu vzdrževanju podatkovnih zbirk informacijskega 
^ ema kulturne dediščine, predvsem vzdrževanju podatkovne baze registra nepremične kulturne dediščine (RKD), 

Dod T" 23 vpisovanje enot v RKD in zajem podatkov grafičnega dela podatkovne baze ter zagotavljanje 
DriH k°V e.'cs,ernih slojev GIS kulturne dediščine. Sredstva so namenjena tudi razvoju dokumentacijskega sistema, --nJU in dokumentiranju gradiva ter zagotavljanju materialnega varstva arhivskega gradiva, ki ga hrani 

center. Iz proračunske postavke so delno krijejo tudi stroški urejanja specialne knjižnice v okviru INDOK 

sred 3 ^a5v°j Potrebne programske opreme informacijskega sistema kulturne dediščine se bo financiral tudi iz Gstev, ki so namenjena za informatizacijo. 

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

Izračun temelji na analizi potreb, realizaciji proračuna v letu 2004 in napovedi stopnje inflacije. 

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

zagotavljanja pravnega varstva nepremični kulturni dediščini in sprememb zakonodaje in nujno pospešiti 
pod°X^e enot dediščine v register nepremične kulturne dediščine. Temu cilju bo podrejeno delo na drugih 

v INDOK centru. Delo pri obdelavi dokumentacije se bo nadaljevalo v obstoječem obsegu, nadaljevali 
Zae 2 .za20Tav'jarUenri ustreznega materialnega varstva gradiva, s posebnim poudarkom na rešitvi problema pri 
Pred klimatskih pogojev v arhivskem prostoru. V knjižnici je poleg tekoče obdelave v sistemu COBISS v na tudi obdelava posebnih zbirk, ki so bile v letu 2004 predane v fond knjižnice. 

. j.'ci.s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

. ®v![° novo vpisanih enot dediščine v registru (2S00 novo vpisanih enot), 

' • št V'i sPremenJen'h opisov enot dediščine v registru (300 sprememb vpisov), 
■ št'° °^e^an^1 enot dokumentacije (1000 enot), 

^ CVl'° obdelanih enot knjižničnega gradiva (800 enot). 
Možitev projektov v okviru proračunske postavke 

kult«554 ^ namenJena pokrivanju materialnih stroškov specifičnega delovanja INDOK centra pri Direktoratu za 
kultu ki vodi register nepremične kulturne dediščine, arhiv dokumentacije nacionalnega pomena o 
Posame' ded'^.ln' 'n osrednjo specialno knjižnico za to področje. Pri tem gre za kontinuirano delo in ne za 

O ^ ^ednarodno sodelovanje 
Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^ostavka u 
novo namenjena promocijskim projektom vrhunskih umetniških dosežkov na podlagi programa dela 
Pripravian0Vljenega Sektor-la 23 Promocijo in mednarodno sodelovanje. Ministrstvo za kulturo sistematično 
P°dpir ^ ^ac'ona'n' program za promocijo kulture v tujini za naslednja tri leta. Ministrstvo za kulturo še posebej 
Pfcdsed •IWedstavitve slovenske kulture v najpomembnejših evropskih kulturnih središčih in v državah, ki 
°b Dr h ° ^vroPs'<' un'J'- Ministrstvo za kulturo pripravlja vsebinske smernice za pripravo kulturnega programa 
sofina Sed0vanJu Slovenije v EU, tako v Sloveniji kot v izbranih državah EU. Iz te postavke so poleg tega 
naiemnC'rane ne'<atere utečene akcije, vnaprej sprejete obveznosti in nove pobude (štipendija Valvasor - Chevening, •na za atelje v New Yorku, Berlinu, evropska kulturna pot Sv. Martina). 

Popularizacija kulturnih dejavnosti 

^ »ejavnosti v okviru proračunske posta vke 

dostop3 na Postavk' bodo namenjena projektom na področju odnosov z javnostmi. Ministrstvo bo zagotavljalo 
Priprav ^ ustre2n'^ informacij čim širši javnosti z izdajo publikacij, pripravo spletnih strani na intemetu; 

medijskih kampanj, ko gre za temeljne projekte ministrstva, ter akcij za promocijo kulture in kulturnih 
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dejavnosti. Posebni projekti bodo namenjeni komuniciranju s strokovno in interno javnostjo ter znotraj tega 
izobraževanju na področju komuniciranja z javnostjo. 

Cilj aktivnosti na področju odnosov z javnostmi je povečanje zaupanja državljanov v Ministrstvo za kulturo, 
njegovo politiko, program in ukrepe ter povečanje zanimanja javnosti za kulturno ponudbo oziroma kulturo nasploh. 

7185 - Prešernove nagrade 

Obrazloiilev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja za dosežke v umetnosti v Republik' 
Sloveniji. Prejmejo jih vrhunski ustvarjalci. Nagrade se podelijo na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem 
prazniku, kar je tudi strošek proračunske postavke. Podeljevanje nagrad vrednoti vrhunsko ustvarjalnost, postavlja 
merila zanjo in jo spodbuja. Zakon določa podelitev do 2 Prešernovi nagradi in do 6 nagrad Prešernovega sklada, 
statut pa tudi oblikovanje programa proslave v počastitev slovenskega kulturnega praznika. 

4553 - Promocija in razvoj slovenskega jezika 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in projektov, ki so namenjeni uveljavljanju, promociji in razvoju 
slovenskega jezika. 

7112 - Raziskovalne naloge 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka, ki nosi ime raziskovalne naloge je doživela prenovo, ki se je pripravljala nekaj let in to v smeri 
zagotavljanja strokovnih osnov za strateško delovanje ministrstva, kar pomeni, da je Ministrstvo za kultu^0 

prenehalo financirati raziskovalne naloge s področja kulture, ker sodi to v pristojnost raziskovalne dejavnosti, k' J° 
pokriva drugo ministrstvo, in se osredotočilo na aplikativne raziskave, ki jih potrebuje za svoje delo, so pa take 
narave, da zahtevajo specialistična znanja s katerimi samo ne razpolaga in bi bilo tudi negospodarno, da jih poskuša 
organizirati v okviru državne uprave. Dolgoročni cilj tega podprograma je zagotoviti večjo kredibilnost porabe 
javnega denaija za kulturo in posodobiti delo ministrstva, kar je ena od prioritet DRP 2002 - 2006. V ta namen bo 
sredstva Ministrstvo namenilo ciljno-raziskovalnim projektom ter ekspertizam, ki bodo neposredno uporabne z3 

strokovno delovanje ministrstva. Prav tako bo ministrstvo poskušalo zagotoviti ustrezne strokovne podlage za razvoj 
projektov, ki bi potencialno lahko črpali sredstva iz naslova strukturne politike. EU postavlja vedno višja merila in 
kriterije za projekte, ki bodo upravičeni do črpanja sredstev, zato bo kakovostna priprava predlogov projektov za 
prihodnje programsko obdobje bistvenega pomena za učinkovito absorbcijo dodeljenih sredstev. 

Kazalniki, ki so osnova za ugotavljanje doseganja ciljev tega programa, so kvalitativne narave in temeljijo na presoj' 
skladnosti med kulturno političnimi problemi in vsebino raziskovanja. 

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

Glavni izvedbeni cilj v letu 2005 je zagotoviti ustrezne pogoje za delovanje ministrstva in ustvariti strokovne 
podlage za sprejemanje nacionalnih kultumopolitičnih odločitev. 

Kazalniki so letno povečanje obsega dela in kvalitete raziskovalnega programa, predvsem pa analitsko ugotavljanje 

o obsegu in pomenu uporabe raziskovalnih spoznanj v potezah tekoče kulturne politike. 

7285 - Republiške priznavalnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka sledi cilju Uredbe o republiških priznavalninah na področju kulture (Uradni list RS, št. 70/2003).t3^0.^ 
republiško priznavalnino dodeli minister/ministrica upokojenemu državljanu RS, ki je pomembno prispeva1 

slovenski kulturi, njegova pokojnina pa ni ustrezna danemu prispevku. 

7049 - Samostojni ustvarjalci na področju kulture 

Obrazložitev dejavnosti i> okviru proračunske postavke 



Uredba o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 9/04), katerih delo tako po obsegu kot kakovosti pomeni 
Pomemben prispevek k slovenski kulturi ter da mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za 

hazjolitev projektov v okviru proračunske postavke 
P 

sprejemu novega zakona o kulturi v javnem interesu se v letu 2005 načrtuje prenova sistema državnih plačil za 
zavarovanja samostojnih kulturnih ustvarjalcev, ki bo ustavila zelo hitro rast števila upravičencev v zadnjih letih, 

'nančni učinki tega ukrepa bodo opazni šele v prihodnjih letih po izteku pravice sedanjim upravičencem. 

7741 _ Najemnine 

"zlo&tev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za kulturo je po sklepu Vlade RS prejelo v upravljanje bivši dom JLA v Ilirski Bistrici s pripadajočim 

•jiščem. ^o! upravljalec je ministrstvo dolžno skrbeti za objekt. Objekt je v postopku odprodaje. V okviru te a e ministrstvo pridobiva prihodke od najemnin in s temi sredstvi pokriva stroške obratovanja.' 

cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ci|j- Pokrivanje obratovalnih stroškov do realizacije načrtovane prodaje objekta. 

~^jjjQ6j- Nepremična kulturna dediščina   
0pk Podprograma 

Ren^r" P°^ProSram vključuje proračunska sredstva, namenjena za financiranje delovanja Javnega zavoda 
varct Slovenije za varstvo kulturne dediščine (sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za 
V - ,y.° kulturne dediščine, Uradni list RS, št. 38/99), ter za delno financiranje delovanja Javnega zavoda Arboretum 

Ji Potok (sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok, Uradni list RS, št. 102/99). 

DrfV^11' PCK^Prograrn vključuje izdatke - nepovratna sredstva, ki so namenjena za (so)financiranje spomeniških 
vid ,0V °'3nove kulturnih spomenikov, izbranih na letnem javnem razpisu Ministrstva ta kulturo. Podprogram 
druJK ^ 'zdatke za obnovo spomenikov v lasti RS (izvajanje zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v 
Zao ,en\ (Uradni list RS, št. 89/99) ter izdatke za izvajanje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o v>janju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi. 

u-ra
a^vo: izvajanje javne službe na področju varstva nepremične dediščine na celotnem območju Slovenije ter 

_ cv-^an^ s ^'turnimi spomeniki v lasti države, t.j.: 
_ } "Hiranje dediščine in posredovanje podatkov v register dediščine, 
_ • Prava strokovnih podlag za razglasitvene akte in soglasij za upravne postopke, 
_ s raziskovalnih projektov, 

~ sd 6m . -je vzdrževanja, posegov, rabe in prometa dediščine, 
- Dri Jan-ie upravljanje dediščine v lasti države in lokalnih skupnosti, 
- us ^raVa smern'c s področja dediščine v postopkih sprejemanja prostorskih in planskih aktov, 
_ . erJanje in spremljanje dela izvajalcev dejavnosti varstva dediščine, 

~ izd ' restavratorskih in konservatorskih programov, 
- un a^an''e nav°di' lastnikom spomenikov oz. dediščine, vijanje, vzdrževanje, obnavljanje, varstvo in prezentacija arboretuma Volčji Potok. 

- u.j!anje 'n varovanje kulturne dediščine in razvijanje njenega potenciala, da bo: 
rna dediščina na področjih, ki jih pokriva Ministrstvo za kulturo, deležna takšnega strokovnega, pravnega in 

So e®a varstva, ki bo omogočilo sedanjim in prihodnjim rodovom uživanje v dediščini (cilj Strategije 
Uv

SpOC'ars'<e8a razvoja - SRGS: krepitev konkurenčnosti Slovenije s pomočjo večje učinkovitosti države in z 
- prehoda v na znanju temelječo družbo), 

kat ma ^e^'^'na dostopna čim širšemu krogu ljudi in da jo bodo prebivalci Slovenije občutili kot vrednoto, s 
jj er? se identificirajo in za ohranjanje katere seje vredno potruditi (cilj SRGS: spodbujanje ohranjanja kulturne 

- 0j^ "ete oziroma socialne povezanosti in vključenosti), 

so an^aNe dediščine upoštevano kot prispevek h kakovosti življenja in kot spodbuda za trajnostni gospodarski in 
Dod\ Voj v ce'ot' ^ še posebej kot sestavina urejanja, prenove in oživljanja mest in drugih naselij, razvoja 
(Ij.,e e'ja 'n manj razvitih območij (cilj SRGS: povečevanje socialne, gospodarske in okoljske blaginje 

- si0v
V Jan°v Slovenije, skladen regionalni razvoj), 

jo prepoznavna v Evropi in svetu kot država, ki ima sicer nekaj izjemnih spomenikov, predvsem pa 
ku]? 'kujeta številčna in raznovrstna kulturna dediščina in razvita skrb za njeno ohranjanje (cilj SRGS: vloga 

Ure ln negovanega okolja kot dejavnikov krepitve mednarodne konkurenčnosti Slovenije). 



Ključna naloga: uveljavitev učinkovitega delovanja javne službe na področju varovanja NKD na celotnem ozemlju 
RS (učinkovito strokovno varstvo) ter skrb za upravljanje s kulturnim spomenikom oblikovane narave in 
prezentacija njegovih kulturnih vrednot. 

Ohranjanje kulturne dediščine: redno vzdrževanje in varstvo fizičnih dediščinskih struktur pred propadanjem i" 
drugimi oblikami ogroženosti, vključno z usmerjanjem razvoja, ki vpliva na stanje dediščine in na možnosti njene 
trajnostne (gospodarske) rabe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 
- Zakon o lastninjenju spomenikov v družbeni lasti (Uradni list RS, št. 89/99), 
- Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št 

- Enotni programski dokument 2004 - 2006, 
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. št.6/03), 
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 38/99), 
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Arboretum Volčji Potok (Uradni list RS, št. 102/99,) 
- Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne 

dediščine (Uradni list RS, št. 113/00), 
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00 - ZPDZC), 
- Zakon o Triglavske , narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/81, popravek 18/81 in 42/86 ter Uradni list RS, 

8/90 - ZSDZ in 35/01,, 
- Zakon o Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. 1/81 in 42/86 ter Uradni list RS, št. 8/90 - ZSDZ in 

119/02 - ZON-A), 
- Zakon o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št 29/96), 
- Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96), 
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03), 2 
- Zakon"o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), g 
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), S 
- Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (Haaška konvencija), s Pravilnikom za £ 

njeno izvajanje (Uradni list FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/56), g 
- Protokol k Haaški konvenciji (Uradni list FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/56), 
- Konvencija o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa 

lastninske pravice na njih (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št 50/73), 
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list SFRJ, št 56/74), 
- Konvencija o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/91), 
- Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (Uradni list RS 

Mednarodne pogodbe, št. 7/99, (Uradni list RS, št. 24/99)), 
- Zakon o ratifikaciji sporazuma med vlado RS in vlado ZDA o zaščiti in ohranjanju nekaterih kultunu 

predmetov in dobrin (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 15/96, (Uradni list RS, št. 57/96)), 
- Uredba o ratifikaciji Statuta Mednarodnega centra za študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin (ICCROMJ 

(Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 2796, (Uradni list RS, št. 8/96)), 
- Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o sodelovanju Prl 

programu strokovnega usposabljanja in obnove palače Manzioli v Izoli - Isoli (št. 351-03/95-5/5-8 z "n 

24.10.1996). 

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

a) Razvijanje strokovne, organizacijske in informacijske učinkovitosti javne službe na področju varstva NKD ot 

razvijanje strokovnega varstva: 
- spremljanje in zagotavljanje nadzora nad posegi na NKD in njihovo namembnostjo 
- svetovanje lastnikom kulturnih spomenikov oz. dediščine in izdelava kvalitetnih konservatorsko- 

restavratorskih programov 
- izobraževanje in usposabljanje kadrov na področju KD in lastnikov NKD • 
- sodelovanje v upravnih postopkih, ki se nanašajo na varovanje NKD in priprava strokovnih podlag z® 10 

- strokovno vrednotenje dediščine in spomenikov 
- popularizacija NKD in strokovnega dela služb 
- izvajanje raziskovalnih projektov na področju varstva NKD z uvajanjem novih metod in tehnologij 

b) Celovita obnova in oživitev spomenikov državnega pomena v lasti RS po postopkih, ki postanejo standard z3 

obnovo vseh spomenikov, in sicer v naslednjih sklopih: 
- pridobitev raziskovalnih študij, potrebnih za pripravo konservatorskih načrtov in načrtov upravljanja, 

24/98, 14/03), 
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- priprava konservatorskih načrtov (raziskave, konservatorsko vrednotenje, program funkcij, presoja 
upravičenosti investicije) in načrtov upravljanja, 

- celovita fizična obnova (organizacija del, dokumentiranje in evaluacija posegov). 
- evaluacija gospodarskih, socialnih in kulturnih koristi obnove in oblikovanje standardov. 

c) Sanacija najbolj ogroženih kulturnih spomenikov z usmerjanjem tekočega financiranja in sredstev po 
posebnem zakonu (Kulturni tolar). 

d) Podpora drugim varstvenim projektom, ki celostno in trajno ohranjajo in oživljajo kulturno dediščino, kot so: 
- pridobitev znanstvenih, tehničnih in družbeno-ekonomskih študij, potrebnih za pripravo strokovnih 

zasnov za prostorske akte in razvojne načrte, 
~ pilotni projekti za razvoj konservatorskih metod za različne, predvsem ogrožene vrste dediščine, za 

razvoj sodelovanja z drugimi sektorji in vzpodbujanje zasebne pobude, 
- celovita fizična obnova glede na prioritete NKP. 

izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2005: 

zagotovitev učinkovitega delovanja javne službe na področju NKD v skladu s sprejetim programom; 
obnovitev kulturnih spomenikov v skladu s sprejetim programom (so)financiranja za leto 2005 in sprejetih 
Mervencijskih posegov; 
pridobitev investicijsko-tehnične dokumentacije ter izvedba investicijsko-vzdrževalnih in zaščitnih del na 
spomenikih v lasti Republike Slovenije po planu za leto 2005 
lzvedba odobrenih projektov »kulturnega tolaija« za leto 2005. 

Indikatorji; 

|tavilo evidentiranih objektov, število dokumentiranih objektov, število izdelanih strokovnih podlag za razglasitvene 
e' število izmer in raziskav na dediščini in spomenikih, število izdelanih konservatorskih in restavratorskih 
gramov, Število izdanih kulturnovarstvenih pogojev in soglasij ter kultumovarstvenih mnenj, število izdelanih 

® 0Vn'h zasnov za varstvo v prostoru, število opravljenih konservatorsko-restavratorski nadzorov, valorizacija 
Pomeniškega fonda, število projektov ESRR (nadaljevanje obnove), število projektov »kulturnega tolaija« ter 

v las^Rs*6'3"'*1 'nvest'c'-is'<'h projektov "n število izvedenih projektov investicijsko vzdrževalnih del na spomenikih 

Planirani rezultati: 

575 objektov, Dokumentiranje: 831 objektov, Valorizacija spomeniškega fonda: 370 objektov, 
s 

0 0vPe podlage za razglasitvene akte: 1117 objektov, Izmere: 126 objektov, Raziskave na dediščini in 

Strok60^^1' objektov, Konservatorski programi: 177 objektov, Restavratorski programi: 232 objektov, 0 ovne zasnove za varstvo v prostoru: 164 občin, Kulturnovarstveni pogoji in soglasja: 2940, Kultumovarstvena 

inv H •• Konservatorsko-restavratorski nadzor: 798 objektov, dokončanje priprave strokovnih podlag in 
vjf^^'j^o-tehnične dokumentacije za 3 kulturne spomenike v lasti Republike Slovenije, Investicijsko- 

eva'na 'n zaščitna dela na 5 kulturnih spomenikih v lasti RS, izvedba najmanj 70 odobrenih spomeniško- 
enih projektov, izvedba 2. faze treh projektov ESRR ter najmanj 20 projektov »kulturnega tolaija«. 

0 Javni zavodi za nepremično dediščino 

° "ev dejovnosti v okviru proračunske postavke 

kultu'UnS'Ca srec'stva so namenjena za financiranje delovanja Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo 
■"form6 (skupne službe, 7 organizacijskih enot in Restavratorski center ter vzpostavljena mreža vZd?aCijskih P'sam), in sicer: za pokrivanje plač, splošno-obratovalnih stroškov, stroškov investicijskega 
*a s lVan-'a osn°vnih sredstev ter programskih stroškov (projekti) zavoda. Proračunska sredstva so namenjena tudi 
^bor* 1Ilanc'ranje delovanja javnega zavoda Arboretum Volčji Potok, t.j. stroškov varovanja in oskrbovanja skih nasadov, vzdrževanja infrastrukture za obisk arboretuma in opravljanje vodniške službe. 

V,0<lišlaini 1 ^ Kuzalci (Indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
Uni sredstev temeljijo na določitvi prioritet MK in ob upoštevanju makroekonomskih izhodišč. 

^1/ QIJ:I 
a niv°ju proračunske postavke in kazalcit s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ndikatorji; 

akte ^ ev'^ent|ranih objektov, število dokumentiranih objektov, število izdelanih strokovnih podlag za razglasitvene 
j>r°Eram V''° izmer in raziskav na dediščini in spomenikih, število izdelanih konservatorskih in restavratorskih 

0v, število izdanih kultumovarstvenih pogojev in soglasij ter kultumovarstvenih mnenj, število izdelanih 
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strokovnih zasnov za varstvo v prostoru, število opravljenih konservatorsko-restavratorski nadzorov, valorizacija 
spomeniškega fonda. 

Planirani rezultati: 
Evidentiranje: 
Dokumentiranje: 
Valorizacija spomeniškega fonda: 
Strokovne podlage za razglasitvene akte: 
Izmere: 
Raziskave na dediščini in spomenikih: 
Konservatorski programi: 
Restavratorski programi: 
Strokovne zasnove za varstvo v prostoru: 
Kulturnovarstveni pogoji in soglasja: 
Kulturnovarstvena mnenja: 
Konservatorsko-restavratorski nadzor: 

575 objektov 
831 objektov 
370 objektov 

1117 objektov 
126 objektov 
369 objektov 
177 objektov 
232 objektov 

798 objektov 

164 občin 
2940 
1790 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Število razglasitev kulturnih spomenikov, Število predlogov za vpis v register kulturne dediščine, Število predlogov 
za dopolnitev vpisov v register, število pripravljenih strokovnih osnov za razglasitev spomenikov državnega m 
lokalnega pomena, število izdelanih varstvenih režimov za izdajo odločb lastnikom kulturnih spomenikov, število 
izdelanih konservatorsko-restavratorskih programov, število izdelanih strokovnih zasnov, število strokovnih mnenj 
in soglasij v upravnih postopkih, število opravljenih svetovanj z lastniki kulturnih spomenikov ter strokovnih 
ogledov in nadzorov nad posegi na kulturni dediščini. 

5788 - Kobilarna Lipica 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke •" 
<5 

Sredstva v okviru te proračunske postavke so predvidena za izvajanje sklepa Vlade RS št 32201-1/2005/7 z dne 
31.3.2005. Sredstva bodo namenjena izvajanju programa dela Kobilarne Lipica kot kulturnega spomenika državnega ^ 
pomena. p 

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

Višina sredstev za Kobilarno Lipica je bila določena s sklepom Vlade RS. 

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

Izvedba investicijsko-vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine v višini zagotovljenih proračunskih sredstev, 
upravljanje z zavarovanim območjem, priprava predloga odloka o določitvi vplivnega območja Kobilarne Lip»ca k01 

kulturnega spomenika državnega pomena. 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru PP bo ministrstvo izvajalo naloge v zvezi z ureditvijo Kobilarne Lipica skladno z vladnim sklepom št. 
32201-1/2005/7 z dne 31.3.2005. 

7976 - Ruska kapelica - tuja donacija 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnova Ruske kapelice je potrebna zaradi dotrajanosti nosilnih konstrukcij. Obnova bo obsegala obnovo nosilnih 
konstrukcij, strehe in zunanjih sten. Pričetek obnove je predviden v začetku avgusta 2005, zaključek pa konec 
septembra 2005. 

Del sredstev za obnovo je prispevala tudi ruska Vlada preko Ministrstva za zunanje zadeve Republike SloveniJe- 
Leta 2006 bo namreč obeležena 90 letnica obstoja Ruske kapelice s svečanostjo na visokem mednarodnem nivoju. 

4552 - Kulturni tolar - spomeniki 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so predvidena za izvajanje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanj" 
sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (2004 - 2008), kije v prvi obravnavi v Državn 
zboru. V štirih letih naj bi za izvajanje zakona zagotovili skupaj 9,899 milijarde tolaijev. 
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thodišfa in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Izračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov sanacije kulturnih spomenikov iz seznama »kulturnega tolaija« in 
Prioritet MK. 

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

vi'0 izvedenih spomeniško-varstvenih projektov (najmanj 20) 
rallolitev projektov v okviru proračunske postavke 

objektih, opredeljenih v zakonu, bo glede na odobrena proračunska sredstva izpeljana faza prenove, ki bo 
Preprečila ogrožanje spomeniških prvin. 

4Sso - Spomeniki 

"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračun^ sredstva so predvidena za obnovo, sanacijo in prezentacijo najpomembnejših in najbolj ogroženih 
Pomenikov (urbana, sakralna, profana, etnološka, tehnična in memorialna dediščina), zaščitnim in nujnim 

v 0 °skim izkopavanjem, nadaljevanju arheoloških zaščitnih raziskav ter nujni sanaciji že odkritih objektov, 
vu dediščinske kultivirane in oblikovane krajine, nadaljevanju sistematičnega in interventnega reševanja 

jnte
mno ogroženega srednjeveškega stenskega slikarstva, lesene plastike in ""zlatih ohaijev"" ter nujnim - 

Dre ent!lim Posegom, ki preprečujejo nastajanje večje škode na posameznih objektih kulturne dediščine oziroma P ecujejo porušenje le-teh. Sredstva so namenjena izvajanju letnega planiranega programa ter omenjenim 
: entnim posegom. Projekti, ki bodo financirani s sredstvi iz te proračunske postavke, bodo določeni na podlagi ega razpisa in priporočil pristojne strokovne službe ter Inšpektorata za kulturno dediščino. 

a In kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

zračuni sredstev temeljijo na analizi stroškov dosedanjih projektov, realizaciji 2004 in ob upoštevanju 
^ ekonomskih izhodišč. 

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

Ob ^teV*'° ledenih spomeniško-varstvenih projektov (najmanj 70) M°Vtev projektov v okviru proračunske postavke 
števil0 izdelanih konservatorskih in projektnih dokumentacij, število konservatorskih in restavratorskih posegov, 

o sPOmenikov, vključenih v prenovo. 

^Sl - Spomeniki - last RS 
"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

uPravT ° • lastninienju spomenikov in znamenitosti v družbeni lasti nalaga Direktoratu za dediščino skrb za 
'^'turnih'6 vzc^evanje kulturnih spomenikov, v lasti RS (Uradni list RS, št. 89/99). V lasti države je 42 
z^Pušč ■ sP0men'k°v, ki so izjemnega pomena. Predvsem gradovi so izredno slabo vzdrževani (nekateri celo 
°bnov'tv 23,0 -*e nuJn0 potrebno v prvih letih zagotoviti proračunska sredstva za statično sanacijo ter ostala 
stroj, Cna ^e'a> ki preprečujejo nastajanje večje škode ali celo porušitve (npr. popravila streh, statična utrditev 
državne ^ statično in gradbeno saniranih objektih to omogoča, da se na osnovi javnih razpisov začne 
fazvo' Spomeni,ce postopoma oddajati v dolgoročno upravljanje oz. najem in njihovo vključevanje v regionalne ^ e Programe in kandidiranje za sofinanciranje iz evropskih strukturnih skladov. 

lasti ( i x- ^i"1 te postavke so namenjena tudi rednemu (tekočemu) vzdrževanju kulturnih spomenikov v državni 
Objektov Stro^ov električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev) ter zavarovanju in varovanju teh 

'Sodišča in k Kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Udo«i„ ' Sre<^stev temeljijo na analizi stroškov sanacije kulturnih spomenikov in prioritet MK, realizaciji 2004 in ob 
makroekonomskih izhodišč. 

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

- Sjf-izvedbeni cilji v letu 2005: 
itev strokovnih podlag in investicijsko-tehnične dokumentacije za spomenike v lasti Republike Slovenije 

- izve
P

d?
Sramu aktivnosti za leto 2004 - 2006, 
a celovite prenove spomenikov v lasti RS. 

"•"■•/Josr 
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Indikatoiji: število izdelanih investicijskih projektov, Število izvedenih projektov investicijsko vzdrževalnih del na 
spomenikih v lasti RS. 

Planirani rezultati: dokončanje priprave strokovnih podlag in investicijsko-tehnične dokumentacije za 3 kulturne 
spomenike v lasti Republike Slovenije, Investicijsko-vzdrževalna in zaščitna dela na 5 kulturnih spomenikih v lasti 
RS. 

Obraz/olilev projektov v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo bo v letu 2005 nadaljevalo z izdelovanjem investicijsko-tehnične dokumentacije ter s projekti sanacij« 
državnih kulturnih spomenikov. Pri statično saniranih bo izpeljal nadaljnjo gradbeno sanacijo in tako pripravljalo 
objekte za dolgoročni najem z javno funkcijo. 

4557 - Strukturni skladi - EU 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te proračunske postavke so predvidena za izvajanje projektov, sofinanciranih iz evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR - ukrep 1.4), in sicer za kritje 75 % upravičenih stroškov projekta. 

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

Pri načrtovanju je upoštevan limit, ki gaje določila Vlada RS. 

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

Število novih projektov(l), izvedba 2. faze obnove na treh projektih. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Načrtovano je nadaljevanje izvajanja treh projektov (obnova gradu Grad, Ptuj in Pišece) ter začetek izvajanja 1 
novega projekta (grad Snežnik). 

4555 - Strukturni skladi - spomeniki - slovenska udeležba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru te proračunske postavke so predvidena za slovensko finančno udeležbo pri izvajanju projektov, 
sofinanciranih iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR - ukrep 1.4). Slovenska udeležba predstavlja 25 • 
upravičenih stroškov projekta. 

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

Pri načrtovanju je upoštevan limit, ki gaje določila Vlada RS. 

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

število novih projektov(l), izvedba 2. faze obnove na treh projektih. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Načrtovano je nadaljevanje izvajanja treh projektov (obnova gradu Grad, Ptuj in Pišece) ter začetek izvajanja ' 
novega projekta (grad Snežnik). 

18023507 - Premična kulturna dediščina 

Opis podprograma 

Premična kulturna dediščina so premičnine in njihove zbirke, oziroma ohranjena materializirana dela kotreZU'"'" 
ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj značilnih za posatne ^ 
obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega 
civilizacijskega pomena v javnem interesu. 

Premična dediščina so predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki naše kulturne, gospodarske : 
politične zgodovine: arhivsko gradivo, predmeti ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovins S • 
arheološkega, umetnostnega, sociološkega, antropološkega, etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričuj 
zgodovinska dogajanja na Slovenskem. 

Kulturna funkcija premične dediščine pomeni neposredno vključevanje dediščine v aktivno življenje, Pre^vse^a|ni 
področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj, v krepitvi kulturne identitete na nacionalni, regionalni in 1° 
ravni. 
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Arhivsko gradivo je izvirno in reproducirano dokumentarno gradivo, kije bilo prejeto ali je nastalo pri delu pravnih 
m "žičnih oseb in ima trajen pomen za znanost in kulturo. Arhivsko gradivo je kulturni spomenik. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Varstvo dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov in skupin predmetov, ki so opredeljeni 
°t dediščina v 2. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) (Uradni list RS, št.7/99). Skladno z 

onodajo ZVKD, Uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične 
turne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00), Pravilnikom o strokovnih, prostorskih 

p '^'čnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, Št. 113/00) in 
vilrukom o vodenju inventarne knjige (Uradni list RS, št. 122/04) se financira program, ki vsebuje evidentiranje, 

Kumentiranje, inventariziranje, konserviranje in restavriranje muzejskih predmetov ter vodenje registra, postavitve 
prenove stalnih razstav in zbirk, občasne razstave, Študijske razstave, razstave z med muzejsko in med galerijsko 
enjavo doma in v tujini, pedagoške/andragoške programe, programe popularizacije, programe izobraževanja na 

P® očju muzeologije in restavratorstva, programe mednarodnega sodelovanja z uveljavljanjem slovenske 
uzeologije, odkupe in izdajanje strokovnih publikacij. 

področje varstva kulturne dediščine ureja tudi Zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne 
p 1 ,^e 'n Pravilnik o zvrsteh protipravno odstranjenih predmetih kulturne dediščine (Uradni list RS, št..34/04), 

o twi °- ev'^enc' i" nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 140/04), Konvencija odni arheologiji in Konvencija o neopredmetni kulturni dediščini. 

StTvj/'6 varstva arhivskega gradiva ureja Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, št. 20/97; popravek 
fin ■' V nadalievanju ZAGA) in podzakonskimi akti (Uradni list RS, št 59/99). Skladno z zakonom se cirajo programi varstva arhivskega gradiva, ki jih izvajajo arhivi v okviru javne službe in obsegajo strokovne 

upravne naloge, ki so opredeljene vil. členu ZAGA. 

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

c''ji premične kulturne dediščine so: 
vzdrževanje in obnavljanje premične dediščine ter preprečevanje ogroženosti, 
zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, 
zagotavljanje javne dostopnosti premične kulturne dediščine ter omogočanje njenega proučevanja in 
^iskovanja, 
Preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina in oblike dediščine in s tem 
vrednost dediščine, 

_ ^Sotoviti izpolnjevanje opredeljenega poslanstva in zbiralne politike muzejev, galerij in arhivov, 
'Janje strokovne, organizacijske in informacijske učinkovitosti javne službe na področju premične kulturne 

dediščine. 
Z * 
ki?0 strategijo izvajanja kvalitetnega programa, vzdrževanjem in obnavljanjem premične dediščine se bo zvišala 

dela in utrdil pomen varovanja dediščine. 

^i*0 dejavnost je dolgoročno pomembno podpreti nekomercialni del in spodbujati mednarodno izmenjavo 
vzdoHk' ^ na[3rej Pa podpirati in utrditi tradicionalne mednarodne dogodke doma in v tujini (bienalne prireditve) ter 

Jati skupne raziskovalne projekte. 
y * •> 
niu 

Vltl Je potrebno javno dostopnost dediščine in omogočiti njeno preučevanje in raziskovanje. Z informatizacijo 

Slov -V m 8a,erij ,er vzpostavitvijo registra premične kulturne dediščine in povezave z ostalimi registri tako v ^ eruji kot v svetu se bo izboljšala tudi dostopnost do muzejskega, galerijskega in arhivskega gradiva. 

ter ^
r°^ni c"i' arhivske dejavnosti so: varovanje in prevzemanje arhivskega gradiva javnih oseb iz 9. člena ZAGA 

irijter' e8a arhivskega gradiva v skladu z ZAGA, valorizacija in strokovna obdelava gradiva, zagotavljanje 
arhivov pogojev za varstvo arhivskega gradiva in izvajanje javne službe, vključitev regionalnih 
uPorab V nastajajoi' informacijski sistem arhivske službe, evidentiranje arhivskega gradiva v tujini, posodobitev 
naitv* 6 ar^'vskega gradiva v okviru nastajajočega informacijskega sistema arhivov, izdelovanje inventaijev 

1^- bnejŠih f°ndov in zbirk" zvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni W • • 
- jnf 

l lzvedbeni cilji, indikatorji in planirani rezultati na področju muzejev, galerij in arhivov so: 

Portala t'ZaC^a muze-iev 8a'er'j. vzpodbujanje vnosov v elektronsko inventamo knjigo, nadgradnja muzejskega 
°deloyatlje prj vzpostavitvi registra premične kulturne dediščine in s tem zagotoviti dostopnost kulturne 

- za o "e,iavnosti> 
rest °Vlt' m,n'ma'ne pogoje za varovanje in hranjenje premične kulturne dediščine z vzpostavitvijo mreže 

- rac- avratorsko - konservatorske dejavnosti, 
izacija 'n v®čja učinkovitost dejavnosti (vzpodbujanje izobraževanja) 

l8n)ai2oos 
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- sodelovanje z ustvarjalci arhivskega in dokumentarnega gradiva, valorizacija njihovega gradiva ter izobraževanje 
delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, 

- vrednotenje, ureditev in popis fondov, ki so že prevzeti, 
- valorizacija dokumentarnega gradiva ustvarjalcev do leta 1991, 
- nadaljevanje projekta enotnega informacijskega sistema vključno s skeniranjem najpomembnejšega gradiva, 
- dajanje arhivskega gradiva v uporabo, 
- zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za varstvo arhivskega gradiva ter izvajanje javne službe, 
- posredovanje kulturnih vrednot, 
- sodelovanje z arhivski službami v tujini, 
- evidentiranje arhivskega gradiva, pomembnega za Slovenijo in Slovence v tujini. 

2500 - Arhivski programi in projekti 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za financiranje programov na področju varstva arhivskega gradiva, ki jih izvajajo druge 
pravne osebe in društva in sicer so to predvsem programi cerkvenih arhivov (v skladu z ZAGA, Uradni list RS, št. 
20/97, 3. odstavek 37. člena in v skladu z Dogovorom o opravljanju arhivske dejavnosti Rimskokatoliške cerkve v 
Republiki Sloveniji z dne 1.8.2003) ter program osrednjega stanovskega društva. 

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

Izračuni sredstev temeljijo na realizaciji v letu 2004 in ob upoštevanju makroekonomskih izhodišč. 

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

Spremljanje izvajanja programov izvajalcev ter rezultatov na osnovi letnih oziroma končnih poročil. 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru PP so načrtovana za financiranje programov na področju varstva arhivskega gradiva, ki jih 
izvajajo druge pravne osebe in društva, in sicer so to predvsem programi cerkvenih ter program osrednjega 
stanovskega društva. 

2488 - Muzeji, galerije, arhivi 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka 2488 je namenjena sofinanciranju redne dejavnosti programov v muzejih, galerijah in arhivih. 

Muzeji 

Iz navedene proračunske postavke se sofinancira redna dejavnost premične kulturne dediščine v enaintridesetih 
javnih zavodih - muzejih v 7 državnih muzejih, katerih ustanovitelj je država in 11 pokrajinskih, 4 posebnih in 1 
medobčinskih, katerih ustanovitelji so občine (Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Tehnišla 
muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Slovenski gledališki muzej, Slovenska 
kinoteka, Pokrajinski muzej Celje, Goriški muzej Nova Gorica, Pokrajinski muzej Koper, Gorenjski muzej KraflJ; 
Pokrajinski muzej Maribor, Pokrajinski muzej Murska Sobota, Dolenjski muzej Novo mesto. Koroški pokraji^sK' 
muzej Slovenj Gradec, Mestni muzej Ljubljana, Pokrajinski muzej Ptuj, Pokrajinski muzej Sergej Mašera Piran> 
Muzej novejše zgodovine Celje, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Posavski muzej Brežice, Belokranjski muzej 
Metlika, Zasavski muzej Trbovlje, Mestni muzej Idrija, Pokrajinski muzej Kočevje, Notranjski muzej Postojne, 
Kulturni center Kamnik - muzej, Loški muzej Škof] a Loka, Muzej Velenje, Muzeji radovljiške občine in TolminsK 
muzej). 

Galerije 
8 Iz postavke se sofinancirajo umetniški programi vizualnih umetnosti v desetih javnih zavodih (2 državna muzeja, 

pokrajinskih muzejev - galerij: Narodna galerija, Modema galerija, Mednarodni grafični likovni center, Arhitekturni 
muzej, Galerija B. Jakac v Kostanjevici, Umetnostna galerija Maribor, Pilonova galerija v Ajdovščini, Galerij3 

Murska Sobota, Obalne galerije Piran in Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec). 

Arhivi 

Postavka je namenjena tudi financiranju programov varstva arhivskega gradiva regionalnih arhivov (Zgodovin^' 
arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv Ptuj, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv No 
Gorica, Zgodovinski arhiv Celje), ki kot javni zavodi, katerih ustanovitelj je država (Uradni list RS, št. 67/0 h 
izvajajo v skladu z Zakonom o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, št. 20/97; popravek št.32/97. 
nadaljevanju ZAGA) in podzakonskimi akti (Uradni list RS, št. 59/99), javno arhivsko službo. 
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Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Varstvo dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov in skupin predmetov, ki so opredeljeni 
°' dediščina v 2. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) (Uradni list RS, št. 7/99). Skladno z 

onodajo ZVKD in Pravilnikom o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na 
P° ro^)u varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 113/2000). 
Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, št. 20/97; popravek št. 32/97, v nadaljevanju ZAGA) in 

zakonskimi akti (Uradni list RS, št. 59/99), javno arhivsko službo. 
e,n' c'ti'na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

etn '6t0 Se Predvideva na področju muzejske dejavnosti priprava stalne razstave v državnem muzeju (Slovenski 
np,)0^ muzeju), do 40 občasnih razstav, študijskih, med muzejskih in med galerijskih razstav, 120 

agosko/andragogkjh programov, raziskovalne projekte, dodatno strokovno delo, strokovno izpopolnjevanje doma 
i 'n izdajanje strokovnih publikacij. Obisk muzejev se iz leta v leto povečuje, približuje se številu 
■•000.000,00 obiskovalcev letno. 

galerijah spodbujati mednarodno izmenjavo razstav, še naprej podpirati in utrditi tradicionalne mednarodne 
goake doma in v tujini (bienalne prireditve) ter spodbujati skupne raziskovalne projekte. 

vef' K° predvidevamo sofinanciranje 30 razstav, sofinancirati pripravo 1 skupne razstave in sofinancirati 5 
.% mednarodnih projektov. Prednostno bodo podprti pedagoški programi, raziskovalni projekti in prenove 

stalnih zbirk. 

P mijanje rednega dela javnih zavodov skozi leto in rezultati letnih poročil javnih zavodov (poglavitni kazalci: 
opnost - število obiskovalcev, število razstav, število mednarodnih izmenjav, udeležba na izobraževalnih 

gramih, št. vnosov v elektronsko inventarno knjigo). 
Arhivi 

dola!*'616 V °^v'ru programov varstva arhivskega gradiva so v letu 2005 so: sodelovanje z ustvaijalci 
gr mentarnega oziroma arhivskega gradiva in pridobivanje arhivskega gradiva; strokovna obdelava arhivskega 
fonrfT^' a'ct'vnost> v zvezi 2 informatizacijo javne arhivske službe in čim večje intemetne dostopnosti podatkov o 
p ' -111 ^frkah, ki jih hranijo slovenski arhivi. Prioritete so skladne z ukrepi navedenimi v predlogu NKP: 

stroV ^hivsko gradivo nekdanjih javnih pravnih oseb in društev, nastalo do leta 1991 oziroma do lastninjenja; 
ratu °^na °'x'e'ava že prevzetega arhivskega gradiva in izdelava osnovnih pripomočkov za uporabo; arhivski alruški informacijski sistem slovenskih arhivov. 
wDrAni1* • " 

izvajanja programov dela regionalnih arhivov skozi vse leto in pregled rezultatov na osnovi letnih 
. g 1 . Poglavitni kazalci: 

, .v' ° fondov in zbirk v posameznem arhivu ter količina gradiva, 
št° ,.lna Pridobljenega gradiva, 

' obiskov pri javnopravnih osebah in število navodil izdanih za odbiranje, 

šte 0Vna °^delava gradiva, »o izdanih potrdil, število obiskovalcev, število izdelanih reprodukcij gradiva za namene uporabe, 

Ob C' '3u^'"cac'Je> mednarodno sodelovanje. 
^<>Ž/fev projektov v okviru proračunske postavke 

Pancira e • kon . se muzejski in galerijski program, ki vsebuje evidentiranje, dokumentiranje, inventariziranje, 
zbirk uanje 'n restavriranje muzejskih predmetov ter vodenje registra, postavitve in prenove stalnih razstav in 
pej °f^

asne razstave, študijske razstave, razstave z med muzejsko in med galerijsko izmenjavo doma in v tujini, 
restav anc'ra8o5ke programe, programe popularizacije, programe izobraževanja na področju muzeologije in 
strnv ratorstva, programe mednarodnega sodelovanja z uveljavljanjem slovenske muzeologije, odkupe in izdajanje °vnih publikacij. 

Palače'1«1?"'0 'comP'e'csa Metelkove se skokovito povečuje kvadratura vzdrževanih površin. Odprtje nove razstavne 
kapac-, ovenskega etnografskega muzeja konec leta 2004 pomeni hkrati tudi trikratno povečanje prostorskih 
vzdrie ,muzeja in rapidno zvišanje stroškov vzdrževanja (tehnično varovanje, ogrevanje, elektrika, 
2488 Van^""i- V 'etu 2005 je torej prišlo do potrebe zvišanja nujnih proračunskih sredstev na proračunski postavki 
deP0isWra^' PoveSanega obsega delovanja nekaterih javnih zavodov, ki so oz. bodo se pridobili nove razstavne in 
^arodn e ^rostore (Slovenski etnografski muzej - razstavna palača na Metelkovi, Depojski prostori na Metelkovi, a galerija - novo krilo in povezovalni trakt, Mestni muzej Ljubljana). 

4žav„Veei0nalnih arh'vov je varovanje javnega arhivskega gradiva državnih organov, organizacijskih enot 
dejavn 0rSanov, izvajalcev javnih pooblastil oziroma javnih služb, ki jih zagotavlja država in ki opravljajo 
Oitien S na °^moCju e°e ali več lokalnih samoupravnih skupnosti ter nastaja na območju regionalnega arhiva. 

naloga vključuje tudi druge naloge, naštete vil. členu ZAGA in sicer: vrednotenje dokumentarnega 

'8. 
^izoos 
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gradiva pri javnopravnih osebah, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje delavcev, ki delajo J- 
dokumentarnim gradivom; zbiranje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, izdelovanje 
inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, objavljanje 
arhivskih virov; hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva; vodenje evidenc javnega in zasebnega 
arhivskega gradiva; izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu, ki je v tujini in se nanaša na 
Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva; evidentiranje zasebnega 
arhivskega gradiva pravnih in fizičnih oseb; sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno 
svetovanje, izvajanje strokovnega nadzora; dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kop'J 
ter potrdil na podlagi dokumentov; posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom; opravljanje 
raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom; izdajanje 
publikacij. 

2498 - Muzejski programi in projekti 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena financiranju in sofinanciranju muzejske dejavnosti v okviru programov; programov 
nevladnih organizacij (društva), ciljnega razpisa, projektnega razpisa, mednarodnega sodelovanja in posameznikov. 

V okviru te postavke se bo v letu 2005 financiralo in sofinanciralo sledeče projekte: promocija in varovanje kulturne 
dediščine, strokovno delo nevladnih organizacij, organizacija strokovnega izobraževanja, mednarodna dejavno 
nevladnih organizacij. 

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 96/02) f 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99). 

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

V okviru te postavke se izvede programski razpis za sofinanciranje predvideno 10 kvalitetnih in obsežni g 
programov nevladnih organizacij, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju varovanja kultuni 
dediščine (nevladne organizacije). Izvede se tudi projektni razpis za sofinanciranje predvideno 25 najkvalitetnej £ 
kulturnih projektov s področja muzeologije, arheologije, etnologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, tehniS > 
naravoslovne dediščine in nematerialne dediščine, na razpisani temi: promocija - razstavno dejavnost in podpo t/> 
projekti na področju varovanja premične kulturne dediščine z izkazovanimi cilji in prepoznavnostjo v slovenske 
kulturnem prostoru. - 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se bo v letu 2005 financiralo in sofinanciralo programe in projekte z namenom razvijaj 
zavesti javnosti o pomenu kulturne dediščine in njenega ohranjanja, oblikovanje kvalitetnih pedagoških 
andragoških programov na področju spoznavanja in varovanja kulturne dediščine, spodbujanja vseživljenjsK & 
učenja in izpopolnjevanja na področju varovanja kulturne dediščine, izboljšanja mednarodne prepoznavn 
kulturne dediščine Slovenije in njenega varstva. 

1533 - Odkupi premične kulturne dediščine 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena odkupom premične kulturne dediščine muzejev in galerij. Namenjena je sistematiin®11^ 
zbiranju muZejsko-galerijskega gradiva v okviru Uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne s'u n8 
področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi javnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/2000) in 8. . 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99). Cilj odkupov muzejskih in galerijskih predmetov 
zbirk je izpopolnjevanje vrzeli v nacionalnih zbirkah premične kulturne dediščine in fundusa likovne m o 
dediščine skladno s poslanstvom muzeja/galerije. 

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

Zbiralna politika javnih zavodov s področja premične kulturne dediščine je opredeljena v poslanstvu posamez 
javnega zavoda in pomeni eno izmed njegovih osnovnih dejavnosti. 

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

V letu 2005 se predvidevajo v okviru javnega poziva odkupi premične kulturne dediščine za državne in ob • . 
javne zavode, ki zbirajo in hranijo premično in likovno kulturno dediščino. S predvidenimi 35 enotami in zbi 
odkupljenih predmetov, se bodo pomembno izpopolnile in obogatile nacionalne zbirke premične kulturne dedi 
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Obrazložiiev projektov v okviru proračunske postavke 
Odkupi pomenijo obogatitev fonda nacionalno pomembne kulturne dediščine, ki omogoča poglobljeno strokovno 

> ohranjanje m prezentacijo slovenske identitete in so velika pridobitev za kompletiranje nacionalnih zbirk. 

jjQ33S0l . UmetniSki programi   

podprograma 

Podprogram je namenjen vzpodbujanju ustvarjalnosti in poustvaijalnosti, distribuciji in diseminaciji javnih kulturnih 
rin ter konkurenčnosti različnih vrst izvajalcev z raznovrstnimi zvrstmi umetnosti na področjih uprizoritvenih, 

vizualnih, glasbenih in intermedijskih umetnosti tako v slovenskem kulturnem prostoru, kot v mednarodnem 
prostoru. Poslanstvo: ohranjanje in razvoj profesionalnih standardov na področju umetnosti, podpiranje kakovostnih 

uspešnih izvajalcev, neposredno vzpodbujanje ustvarjalnosti in inovativnih izvajalcev - vključno s posamezniki. 
°ga ministrstva je bila tudi zagotavljanje enakopravnejše dostopnosti do javnih sredstev vsem izvajalcem ter 

P pora ustvajjanju, ki temelji na interdisciplinarnosti, inovativnosti in uporabi novih tehnologij. V letu 2004 seje 
'T®0 nadaljeval mrežni projekt mreža multimedijskih centrov po slovenskih regijah, ki je tudi eden redkih 
jektov, ki ima zagotovljena sredstva iz evropskih strukturnih skladov. 

konske bi druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 
esolucija o nacionalnem programu za kulturo (Uradni list RS, št. 2004), 

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002), 

- Žw°n 0 sistemu Plač v Javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/02-ZDT-B, 72/2003, 126/03 in 70/04), T8 °n o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 
24/98, 14/03), 

■ Enotni programski dokument 2004 - 2006, 
ravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03 in 97/03), 

[ ^akon o zavodih (Uradni list RS, št 12/91, 8/96 in 36/00 - ZPDZC), 
^ ^ kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 73/03). 

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

goročni cilji sledijo kratkoročnim in so povezani predvsem z dinamiko sprejetja strateškega akta - nacionalnega 2 

Usd v?-3-23 'cu'turo (2004 - 2007). Dolgoročni cilj je, ne glede na dinamiko sprejemanja ključnih predpisov, 
Evr . umetniške ustanove in organizacije k čim višji primeijalni konkurenčnosti s sorodnimi organizacijami v Pi ter razvijanje že doseženega kakovostnega standarda na področju umetnosti. Poseben poudarek je namenjen 

Post ' odličnih izvajalcev na področju umetnosti, reformirati javni sektor na področju umetnosti oziroma 
p P°ma doseči gibljiv trg delovne sile, vključiti se v evropske produkcijske mreže na vseh področjih umetnosti, 
^ 1 obseg črpanja sredstev iz evropskih strukturnih, kohezijskih in namenskih skladov ter razvijati že dosežen 

ovostni standard na področju umetnosti, s posebno pozornostjo za položaj posameznih ustvaijalcev. 
Vj*K 
splošni nev'ac*ne m zasune organizacije bodo upravičene do naslednjih sredstev: programski materialni stroški, ^ ^ ^ stroški delovanja, stroški za plačilo dela ter stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme. 

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

Ijjv na jzhodišča in naloge na področju umetnosti so: zvišanje dostopnosti (obiskanosti) v ustanovah; zvišanje 
jjjg. 1 m dostopnosti programov in projektov oz. posameznih prednostnih programskih sklopov; izboljšanje 
Prenn 'n delovnih pogojev zaposlenih in samozaposlenih; podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, 
nied • 'n prodornih programov in projektov v mednarodnem prostoru; programsko in poslovno sodelovanje 
ProfilJaVnim 'n nev'ac*nim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji; podpiranje mednarodno uveljavljenih in 
javnjhranitl ^stivalov in prireditev; zvišanje izkoriščenosti razpoložljive javne infrastrukture in zaposlenih kadrov v 
reforrnZaVOC^' P0^01"3 boljši pokritosti celotnega slovenskega kulturnega prostora s kulturnimi dobrinami; mehka v

ZpQs(
a organizacije dela", načina zaposlovanja in povečanja avtonomije uprav v javnem sektorju; postopno 

^form37-an^e ^ovativnih intermedijskih centrov in kulturnih središč v posameznih regijah, ki bodo postali 

^'torn^šk'h'0 °®rCK^e 23 Povezovanje kulturnih in ostalih sorodnih ustanov in organizacij, in vzpostavljanje ostalih 

Ob ^'as^en' programi in projekti nevladnih organizacij in posameznikov' 
1'tev dejavnosti v okviru proračunske postavke ' 

lasben' programi: 

J8. 
**12005 1675 poročevalec, št. 31/VII 



Ministrstvo za kulturo bo v letu 2005 programsko sofinanciralo delovanje nevladnih organizacij s področja 
glasbenih umetnosti, katerih kakovost in obsežnost prijavljenih programov ter njihove reference iz preteklosti 
zagotavljajo, daje njihovo delovanje v javnem interesu. 

S programskim financiranjem bomo nevladnim institucijam s področja glasbene umetnosti, ki kontinuirano izvajajo 
vrhunsko in. raznoliko kulturno ponudbo koncertnih ciklov in festivalov, posameznih koncertnih gostovanj, 
glasbeno-scenske produkcije, glasbenega založništva, naročil glasbenih novitet ter drugih programov s področja 
glasbe, omogočili lažje in javnim zavodom primerljivejSe delovanje. V letu 2005 se načrtuje nadaljevanje 
vzpostavitve delovanja Glasbenega informacijskega središča. 

Cilj po obsegu programov: sofinanciranje do 15 programov nevladnih organizacij. 

Glasbeni projekti: 

Tudi v letu 2005 bo Ministrstvo za kulturo sofinanciralo posamezne ikcije - projekte: koncertne cikle in festivale ter 
posamezna koncertna gostovanja, glasbeno založništvo (arhiviranje in izdaje akustičnih, notnih gradiv ter revij m 
knjig), načrtno spodbujalo nastajanje novih glasbenih del, glasbeno scensko produkcijo, negovanje naše glasbene 
preteklosti, strokovne simpozije in delavnice, ter promoviralo kakovostno slovensko glasbo izven naših meja. 

Cilj po obsegu projektov: sofinanciranje okoli 130 projektov. 

Ostali programski in projektni cilji: 

vzpodbujanje kakovosti, deficitarnih glasbenih zvrsti, konkurenčnosti v mednarodnem prostoru, uspešnega 
poslovanja izvajalcev in inovativnosti. Zvišanje dostopnosti glasbenih dobrin po celotnem ozemlju Slovenije. 

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

Spremljanje kazalcev glasbenih programov in projektov: 

podlaga za spremljanje načrtovanih ciljev so letna poročila o izvedbi programov in projektov po obsegu: števil0 

izvedenih programov in projektov, število izdanih zgoščenk, notnih izdaj, knjig in revij, število glasbenih novitet; p® 
kazalcih dostopnosti (obiskanost doma in v tujini); po kazalcih kakovosti (odmevi strokovne javnosti) in uspešnosti 
(reference izvajalcev, poslovna uspešnost). 

2347 - Intermedijskc umetnosti - programi in projekti nevladnih organizacij 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru intermedijskih umetnosti bodo financirani programi in projekti vseh umetniških praks, ki se v svojem 
ustvaijalnem aktu poslužujejo informacijske tehnologije, robotike, spleta, kibemetike, teleprezence, virtualne 
resničnosti, multimedijskosti in tako imenovane »razširjene telesnosti«. 

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

Cilji: 

predvidoma bomo podprli programe devetih nevladnih organizacij, ki bodo izvedle okrog 50 programskih eno1, 

teh okrog 20 produkcij (nekatere v mednarodnih koprodukcijah) okrog 28 mednarodnih akcij in 1 festival. N 
projektnem razpisu pa pričakujemo okrog 10 projektnih izvajalcev, ki ustvarjajo na tem področju. Poseben cilj Je 

transnacionalna in globalna kreativna povezava. 

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

Spremljanje kazalcev: 

prednosti, ki bodo zapisane v razpisih in predvidoma v letnih poročilih o izvedenih projektih in programih bod® 
izhajale iz naslednjih kazalcev: čim večja odmevnost tako v mednarodnem kot domačem prostoru; strokov 
priznana kakovost; ugotovljena izvirnost in vpetost v širši in ožji kulturni prostor. 

4323 - Kulturni tolar - medijske mreže 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v Kulturi (Uradni list RS, št. 108/2003) predvide^ 
sofinanciranje kulturniških mrež in sicer: za nakup evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, za rrir ^ 
umetniških kinematografov in za intermedijske centre. Posebej je izpostavljena tudi knjigamiška mreža, ki irr>a 

obrazložitvi svoj prostor pod postavko 4098 Knjigamiška mreža. 

Prvi dve kulturniški mreži se bosta sofinancirali na osnovi neposrednega poziva oziroma javnega razpisa, naložba^ 
mrežo kreativnih centrov pa je že v letu 2003 postala dolgoročna, partnersko vezana še na Ministrstvo 



informacijsko družbo in eden od projektov Enotnega programskega dokumenta z možnostjo sofinanciranja centrov - 
'z evropskih virov. Centri so evidentirani na osnovi pokrivanja dvanajstih statističnih regij, namenjeni pa so 
uporabnikom, obiskovalcem in ustvaijalcem spremljevalnega programa. Ministrstvo za kulturo bo financiralo zlasti 
Programski oziroma vsebinski delež. 

^etn' C'W na nivoju proračunske postavke In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji: mreža l?o ponudila javni dostop, omogočala kreativnost, odprla nova delovna mesta in decentralizirala 
oncentracijo ponudbe kulturnih dobrin. Posledica vzpostavitve mreže naj bi bila demokratizacija v smislu 
ostopnosti informacij in kulturnih dobrin, vzpostavitev nove informacijske infrastrukture, omogočanje prostora za 
emokratični družbeni, socialni in kulturni dialog, skladnejši regionalni razvoj, nabor novih kreativnih sodelavcev in 

nabor novih potencialnih ustvaijalcev na intermedijskem področju. Druga faza (do konca leta 2005) predvideva 
izpostavitev dvanajstih kreativnih točk predvsem v tistih krajih, kjer obstajajo že tovrstne ali podobne aktivnosti in 

1 'majo za to že osnovne infrastrukturne pogoje. 

Kazalci: dostopnost, obseg kreativnih in izobraževalnih programov, povezovanje v mednarodno hrbtenico 
multimedijskih oziroma intermedijskih centrov. 

"^56 - Izvedba ZSPJS - javni zavodi 

^r"zloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so planirana sredstva za odpravljanje plačnih nesorazmerij za zaposlene v javnih zavodih na 
ročju kulture, za katere zagotavlja sredstva za plače Ministrstvo za kulturo. 

^89 - Regijski kulturni centri 
razIolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

nireža multimedijskih centrov delovala tudi v smislu informacijskih in vsebinskih povezav vseh kulturnih in ^ 
'zvajalcev (turizem, izobraževanje, itd.), bi se morali posamezni centri v srednjeročnem obdobju g 

2P°staviti kot regionalna informacijska vozlišča in na tak način postopoma prerasti v regijske kulturne centre. fc 
cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev ^ 

Planiranj indikatoiji: Število centrov, število regijskih portalov, dostopnost, obseg kreativnih in izobraževalnih ^ 
gramov, število povezovanj v mrežo regijskih kulturnih centrov. 

aZl°litev projektov v okviru proračunske postavke 

^a(%adnja relativno ozko zastavljenih inovativnih centrov bo šla v smer večje odprtosti in dostopnosti širšemu 
ti« . eres'ranemu občinstvu, s poudarkom na povezovanju vseh uporabnih informacij na regionalnih ravneh, ki se eJ° kulturnega dogajanja in dogajanja, povezanega s kulturo (gospodarstvo, turizem, znanost,...). Projekt je 

ovan izrazito medsektorsko in transverzalno. 

" " Umetniški programi v javnih zavodih 

Možitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

'•Glasbene ustanove: 

SNc°'rif <'r^avne8a proračuna sofinancirani javni zavodi s področja glasbenih umetnosti so Slovenska filharmonija, 
živi" . era ,n balet Ljubljana in SNG Maribor - Opera in balet. S svojo dejavnostjo bogatijo slovensko koncertno 
naJ . e.' z gostovanji v tujini promovirajo slovensko glasbeno ustvarjalnost in poustvaijalnost, spodbujajo 
arhiv^anjC nov'^ glasbenih del in v sodelovanju z nacionalno radiotelevizijsko hišo skrbijo za dokumentiranje in •ranje slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti ter negovanje glasbene tradicije. 

po obsegu: 

ko<rfV'C'eVani0' c'a b° program Slovenske filharmonije obsegal 36 abonmajskih koncertov orkestra, 8 abonmajskih 
narof r°V Z^ora' ^ mladinskih koncertov, 4 mednarodna gostovanja orkestra in 2 mednarodni gostovanji zbora ter 
Pon ' ^ s'ovenskih izvirnih del. Program obeh opernih hiš bo obsegal po 6 premiemih produkcij (s približno 60 
0(j Vl'Varni), 50 ponovitev programa iz prejšnjih let, in po 4 mednarodna gostovanja. Program obeh opernih hiš bo 

. P° 6 premiemih produkcij (s približno 60 ponovitvami), 50 ponovitev programa iz prejšnjih let, in po 4 
narodna gostovanja. 

°«ali cilji; 

1B. 
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povečana dostopnost (okvimo število obiskovalcev 240.000), povečana izkoriščenost infrastrukture (zasedenost 
dvoran najmanj 80 %), povečana zasedenost zaposlenih (najmanj 80 %). 

Spremljanje kazalcev: 

podlaga za spremljanje načrtovanih ciljev so letna poročila o izvedbi programov in projektov po obsegu: Število 
izvedenih programov in projektov, število izdanih zgoščenk, notnih izdaj, knjig in revij, število glasbenih novitet; po 
kazalcih dostopnosti (obiskanost doma in v tujini); po kazalcih kakovosti (odmevi strokovne javnosti) in uspešnosti 
(reference izvajalcev, poslovna uspešnost). 

2. Gledališke ustanove: 

redno, iz državnega proračuna sofinancirane javne zavode s področja uprizoritvenih umetnosti tvori mreža 11 
gledališč, od tega 7 dramskih s stalnim ansamblom in 2 dramski gledališči brez stalnega ansambla (Ptuj in Koper) 
ter 2 lutkovni gledališči: Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Maribor - 
Drama, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Slovensko mladinsko 
gledališče, Mestno gledališče ljubljansko, Mestno gledališče Ptuj, Gledališče Koper, Prešernovo gledališče Kranj, 
Lutkovno gledališče Ljubljana in Lutkovno gledališče Maribor. Pretežno so sredstva namenjena kritju stroškov 
plačila dela in produkcije novih predstav, preostala sredstva se namenjajo ponovitvam naslovov iz prejšnjih let. 
izmenjavi in gostovanjem po Sloveniji in zamejstvu, v zadnjem času pa je vse večji poudarek dela javnih zavodov 
(in finančnega deleža v strukturi programskih sredstev) tudi na mednarodnih aktivnostih. Posebna pozornost bo 
namenjena odpiranju gledališč ostalim izvajalcev, še posebej prednostni obravnavi koprodukcij med javnim M 
nevladnim sektorjem. 

Cilji: 

na podlagi poročil naštetih javnih zavodov v preteklih letih načrtujemo v 1. 2005: 70 premier in 3.300 predstav 
(skupaj s ponovitvami predstav iz prejšnjih sezon). V letu 2005 ne pričakujemo pretiranega porasta obiska, torej je 
osnova za sledenje kazalca dostopnosti in uspešnosti 700.000 obiskovalcev. Med prednostnimi cilji za leto 2005 je 
zvišanje konkurenčnosti javnih zavodov s primerljivimi evropskimi ustanovami. Poudarek dela v javnih zavodih ^ 
tako pričakujemo na področju mednarodne prepoznavnosti in na racionalizaciji poslovanja, v javnih zavodih c< 
pričakujemo povečanje izkoristka infrastrukturnega (87 % v letu 2004) in kadrovskega potenciala (85 % v letu 
2004). 

t« 
Spremljanje kazalcev: g 

&o 
spremljanje rednega dela javnih zavodov skozi leto in rezultati letnih poročil javnih zavodov 

(poglavitni kazalci: dostopnost, število predstav, število mednarodnih gostovanj, izkoriščenost kadrovskega m 
infrastrukturnega potenciala). 

3. Cankatjev dom: 

Kulturno-umetniški program Cankarjevega doma, največjega kulturnega centra v Sloveniji, v katerega štejemo 
glasbene, gledališke, plesne, likovne, filmske in izobraževalne programe bo obsegal okoli 880 programskih enot 
(prireditev). 

Cilji: povečana zasedenost razpoložljivih dvoran in razstavnih prostorov (povprečno najmanj 80 %); enaka, 
optimalna obremenjenost zaposlenih. Pričakovan tržni prihodek Cankarjevega doma bo približno enak kot v zadnji" 
letih (50 % celotnega proračuna). Pričakovana obiskanost kultumo-umetniških prireditev naj bi se zvečala 
300.000 obiskovalcev. Posebna pozornost bo posvečena soorganizacijskemu in soproducentskemu sodelovanju me 
Cankarjevim domom in ostalimi domačimi in mednarodnimi kulturnimi organizacijami, in večjim projektom. 

Spremljanje kazalcev: 

spremljanje je enako kot pri ostalih umetniških ustanovah. 

2322 - Uprizoritvene umetnosti - programi in projekti nevladnih organizacij 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena sofinanciranju produkcije, postprodukcije in distribucije odrskih umetnosti. Glavni"0 

►orpusa sorlnancirai.ih vsebin na tej postavki sestavljajo premiere, ponovitve, mednarodna gostovanja in festiva • 
Del podpore bo namenjen tuai za pokrivanje stalnih stroškov delovanja novega vadbenega prizorišča v Stari mestu 
elektrarni v Ljubljani. 
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etni C'V'na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ključ pri dodelitvi podpore preko razpisnih postopkov je kvaliteta, obseg in izvedljivost prijavljenih vsebin, 
programsko in poslovno sodelovanje z ostalimi izvajalci, nepridobitna narava prijavljenih programov in projektov, 

lež Pridobljenih ostalih virov financiranja, reference, mednarodna prodornost prijavitelja in dostopnost. 
Ocena realizacije zadanih ciljev temelji na spremljanju rednega dela izvajalcev skozi leto, projektnih poročilih in 
rezultatih (več)letnih programskih poročil (poglavitni kazalci: dostopnost, število ponovitev, št. mednarodnih 
gostovanj, Število koprodukcij). 

brazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Programi: 

načrtuje se podpora 13 vrhunskim nevladnim organizacijam, primerljivim z javnimi zavodi v obliki večletnega 
Programskega sofinanciranja za obdobje treh let. 
Projekti: 

načrtuje se podpora do 20 organizacijam in posameznikom v obliki sofinanciranja projektov. 

Projektno sofinanciranje obsega sofinanciranje vseh vrst stroškov posamičnega projekta. 

ne 23 P™^*110 sofinanciranje lahko sodelujejo nevladne, zasebne in gospodarske organizacije, s katerimi bo sklenjena triletna programska pogodba; občinski javni zavodi, ki niso redno financirani s strani države in 
Posamezniki. 
Cilji: 

Pričakovani rezultat te podpore je 65 premier, 350 predstav (s ponovitvami predstav iz prejšnjih let) in obisk 
re 50-000 gledalcev. Prednostni cilj v letu 2005 je področje mednarodnega sodelovanja, načrtujemo 50 

hodnih gostovanj in 6 festivalov. 

^23 - Vizualne umetnosti - programi in projekti organizacij in posameznikov 

"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke S 

Postavka je namenjena sofinanciranju programov in projektov nevladnih organizacij in posameznikov na področju ^ 
..a umetnosti. S to postavko se sofinancira del materialnih in stalnih stroškov, povezanih s pripravo in 
•zacijo razstav in sorodnih predstavitvenih projektov. 

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

Proračunskih sredstev na tej postavki utemeljujemo z izrednim porastom mednarodno prepoznane kvalitete 
*** vizualnih ustvaijalcev, večjega obsega izvedenih programov in projektov in večjega števila izvajalcev ter 

L & 'vnost' slovenskih medijev na pereče probleme na tem področju, ki so se nakopičili v preteklosti. c'lji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Prodat* .na'°8a ie omogočanje kakovostnih predstavitev doma in v tujini, predvsem s sistematičnim spremljanjem 
nevin-1"*6 "a Pot^ro^ju vizualnih umetnosti. Obseg programov in projektov: sofinanciranih bo do 6 programov 
p ni" 'n zasebnih organizacij in do 50 projektov tistih javnih zavodov, ki niso redno sofinancirani iz državnega 

Una; nevladnih organizacij, ki ne ustrezajo pogojem programskega financiranja in posameznikov - med njimi 
Predstavitev posameznikov in organizacij, ki zastopajo umetnike ali umetniške skupine v tujini. 

p6me'jn' c'!j je podpora kvalitetnih, nekomercialnih projektov in inovativnih projektov, ki so pomembni za 
Poznavnost slovenske vizualne ustvarjalnosti v tujini. 

Spremljanje kazalcev: 
spremljanje programskih in projektnih izvajalcev skozi leto in rezultati letnih poročil (poglavitni kazalci: 

stopnost, število razstav, število mednarodnih izmenjav, mednarodne reference) 

0»" ^trukturni skladi - medijske mreže 
Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

'n brw|Va S° V Prokunu rezervirana za refundacijo iz evropskih strukturnih skladov (Mreža multimedijskih centrov) o za leto 2004 zaradi objektivnih razlogov realizirana v letu 2005. 

'8. 
2005 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Planirani indikatorji: Število centrov, število regijskih portalov, dostopnost, obseg kreativnih in izobraževalnih 
programov, število povezovanj v mednarodno hrbtenico multimedijskih oziroma intermedijskih centrov. 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Razpisni postopek za izbor izvajalcev MMC (Mreža multimedijskih centrov), ki bo v letu 2005 v sodelovanju z 
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo stekel v prvi polovici leta bo obstoječo tvorbo devetih MMC 
po različnih statističnih regijah v Sloveniji razširil še za nekaj mrežnih točk. 

4559 - Strukturni skladi - medijske mreže - slovenska udeležba 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po uspešno izvedenem postopku za izbor izvajalcev MMC (Mreža multimedijskih centrov), kije v letu 2004 tvorila 
skelet devetih po različnih po statističnih regijah v Sloveniji, je bil slovenski delež po zahtevanih pogojih uspeš"0 

izpolnjen. 

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

Planirani indikatoiji: Število centrov, število regijskih portalov, dostopnost, obseg kreativnih in izobraževalnih 
programov, število povezovanj v mednarodno hrbtenico multimedijskih oziroma intermedijskih centrov. 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 bo v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo stekel razpis za nadgradnj0 

obstoječo tvorbe devetih MMC po različnih statističnih regijah v Sloveniji in sistem razširil še za nekaj mrežnih 
točk, in sicer v nepokritih statističnih regijah: Notranjsko-kraška, koroška, Gorenjska, Savinjska in Zasavska. 

18033505 - Mediji in avdiovizualna kultura ______   $ 

Opis podprograma I 

Program se izvaja v okviru Oddelka za medije in avdiovizualno kulturo, ki je bil ustanovljen predvsem na temelj11 

Državnega programa za prevzem pravnega reda EU. Ena glavnih nalog programa je zagotoviti transparentnost ^ 
slovenskega medijskega prostora, zagotoviti nemoteno avdiovizualno produkcijo in njeno promocijo, ob tem Pa 

skrbi še za izpolnjevanje evropskih programskih kvot ter pripravo in argumentiranje letnih poročil za Evropsko 
komisijo. Naloga programa je tudi izvajanje obveznosti izdajateljev televizijskih programov, ki morajo najkasneje 
do leta 2003 v letnem oddajnem času obsegati najmanj 5 odstotni delež slovenskih avdiovizualnih del in najmanj 
odstotni delež evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov. Ministrstvo je z letom 2002 začelo financirat' 
projekte na osnovi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov na področju avdiovizualih medijev in 
rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin na področju medijev, 
sprejemom Zakona o medijih so se naloge sektoija še povečale in je njegova pozornost usmerjena predvsem na 

implementacijo tega zakona. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 35/2001), 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002), 
Zakonom o Filmskem skladu (Uradni list RS, št. 17/94). 

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

Dolgoročni cilj podprograma je predvsem zaščita slovenske kulture in jezika. Po Zakonu o medijih (Uradni list RS. 
št. 35/2001) je Slovenija dolžna podpirati medije pri razširjanju predvsem tistih programskih vsebin, ki s° 
pomembne za uresničevanje pravice državljanov oziroma državljank Slovenije, Slovencev po svetu, pripadni*0 

oziroma pripadnic slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodn 
skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji in njihove pravice do javnega obveščanj3 

ter do obveščenosti. Republika Slovenija medije podpira zaradi ohranjanja slovenske nacionalne in kultu"]® 
identitete, za vzpostavljanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev, za kulturo javnega dialoga, za utrjevanj 
pravne in socialne države, za razvoj izobraževanja in znanosti. Poleg tega podpira tudi razvoj tehnične infrastruktu 
na področju medijev, posebej pa še razšujanje programskih vsebin, namenjenih slepim in gluhonemim, v nj|fn 
prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture. Iz sredstev državnega proračuna namenja poseo 
sredstva za te vsebine. 

S podporo medijem se zagotavljajo svoboda izražanja, nedotakljivost in varstvo človekove osebnosti 
dostojanstva. Mediji pa so pri svojem področju odprti za različna mnenja, prepričanja in vsebine v skladu 
profesionalnimi kodeksi ter osebno odgovornostjo novinarjev oziroma avtorjev drugih prispevkov. 
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^e,"i 'Vedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Indikatorji so število sofinanciranih programov in strokovna ocena oziroma število zaključenih postopkov v zvezi z 
uresničevanjem Zakona o medijih. Planirani rezultati so naslednji: 

Dokončanje vpisa medijev v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo (doslej okoli 700, pričakujemo, da se 
0 njihovo število leta 2005 povečalo), izvajanje vseh podzakonskih aktov Zakona o medijih, realizacija 5 
eiovečernih filmov in 8 kratkometražnih, povečanje programa dela Vibe filma za 10 % in sofinanciranje približno 

projektov na osnovi Zakona o medijih, sofinanciranje približno 100 oddaj oziroma programskih prispevkov 
VS za informiranje tujine, sofinanciranje približno 30 izdaj glasil za slepe in slabovidne in 10 glasil za gluhe. 

7110. Filmski sklad 

*raZložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

dejavnost Filmskega sklada RS je določena z Zakonom o Filmskem skladu (Uradni list RS, št. 17/94) in Aktom o 
ustanovitvi Filmskega sklada. Osnovna dejavnost je sofinanciranje produkcije, promocije, distribucije in 
Pn^azovanja s]0Venskih filmskih del. Dodatna pa spodbujanje izobraževanja, organizacija filmskih festivalov, 
P eljevanje nagrad, sodelovanje s tujimi filmskimi institucijami in sofinanciranje dejavnosti Društva slovenskih 
filmskih ustvarjalcev. 

Cl,j'na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
*~'lji in spremljanje kazalcev: 

'Z ^dstev, namenjenih Filmskemu skladu, se sofinancirajo vsi segmenti delovanja sklada. V letu 2005 je 
P e videna realizacija 5 celovečernih filmov in 8 kratkih, sofinanciranje študijskih filmov AGRFT, sodelovanje na 

narodnih filmskih festivalih, organizacija slovenskega filmskega festivala, sodelovanje v programih 
magesa, Audiovizualne Eureke in drugih mednarodnih skladov. 

Ke i 
j . je vdelava intermediatov v zadnjem času zastala, je ena od prednostnih nalog Filmskega sklada v letu 2005 ^ 

ava 7 intermediatov (za naslednja leta pa predvidoma treh na letni ravni). ^ 

^89 - Izvajanje zakona o medijih 
Ob p aMožitev dejavnosti v okviru proračunske postavke §5 

DreH^Va S° namenjena implementaciji Zakona o medijih in predvsem finančnim posledicam, ki jih zakon 
40 v .eva- Iz razpisa za sofinanciranje ustvaijanja programskih vsebin na področju medijev se bo financiralo okoli 

^ Projektov tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij. 

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

'!j' in spremljanje kazalcev: 
0Seganje števila podprtih projektov. 

^64 " Pr<>grami RTV za tujino 
"Možitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Oce"1.anc'ra se programski načrt RTV Slovenija za obveščanje Slovencev na tujem in za obveščanje tuje javnosti. 
se k° sofinanciralo naslednje oddaje: Slovenski magazin, Alpe Donava Jadran, prispevke za CNN 

£)o r Report in za Euronevvs, City folk, promocijske dneve TV Slovenija na tujih postajah, radijskih oddaje Alpe 
nava -tedran, koprodukcije s tujimi partnerji ter dnevne informativne oddaje v tujih jezikih. 
cilji „„ . . s j "a nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

'l)i in spremljanje kazalcev: 

eV"° 'n gledanost (poslušanost) podprtih projektov. 

1 * Programi za avdiovizualne medije 

ev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

avdiQtVa> j"1 določa "O. člen ZMED, so v celoti namenjena izvajanju državne pomoči za bogatenje V|zualne produkcije na področju medijev. Na osnovi razpisov lahko pričakujemo vsaj 30 projektov, ki bodo 
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dobili finančno pomoč za realizacijo projektov, ki jih bodo prijavljali neodvisni producenti avdiovizualnih del in 
izdajatelji televizijskih programov. 

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

Cilji in spremljanje kazalcev: 

Doseganje števila podprtih projektov. 

2378 - Sofinanciranje glasil za gluhe 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sofinanciranjem glasil in tehnične infrastrukture za gluhe se uresničuje pravica gluhih do obveščenosti v njim 
prilagojenih tehnikah. S tem se presega njihova komunikacijska oviranost. V letu 2005 se bo sofinacirala TV oddaja- 
Prisluhnimo tišini, Glasilo iz sveta tišine, Lastna video produkcija ter razvoj tehnične infrastrukture. Pravna podlaga 
za financiranje na kulturnem področju je vsebovana v Standardnih pravilih za izenačevanje možnosti invalidov OZN 
in v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

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

Programi se evalvirajo skladno z naslednjimi kriteriji: uspešnost (skladnost z vnaprej opredeljenimi cilji)- 
učinkovitost (razmeije med vložkom in učinkom) ter primernost (skladnost z utemeljenimi potrebami). Ocena 
potrebnih sredstev temelji na ugotavljanju kulturnih potreb in na povratnih informacijah izvajalcev. 

Ti programi so pomembni za državo Slovenijo kot demokratično državo, saj predstavljajo argument za varovanje 
človekovih pravic na zelo občutljivem področju ranljivih skupin. Nad izvajanjem zgoraj omenjenega mednarodnega 
dokumenta bdi Organizacija združenih narodov, ki zahteva poročanje o implementaciji zgoraj navedenega 
mednarodnega dokumenta. 

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

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2005, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na nivoju postavke so 
ohranjanje že dosežene ravni, načrtuje pa se bolj sistematična ureditev financiranja v prihodnje. ^ 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke ? 
(A 

Kazalci spremljanja so: število programov in projektov z invalidsko tematiko. 

2376 - Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidne 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sofinanciranjem glasil za slepe in slabovidne, sofinanciranjem njihove tehnične infrastrukture ter sofinanciranjern 

prilagajanja in izdajanja knjig v Briallovi pisavi se uresničuje pravica slepih in slabovidnih do obveščenosti v nju11 

prilagojenih tehnikah. S tem se presega komunikacijska oviranost. V letu 2005 se sofinancira medijsko informativna 

dejavnost, medijsko informativna dejavnost - razvoj tehnične infrastrukture ter prilaganje in izdajanje knjig 
Braillovi pisavi. Pravna podlaga za financiranje na kulturnem področju je vsebovana v Standardnih pravilih z3 

izenačevanje možnosti invalidov OZN in v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo. 

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

Programi se evalvirajo skladno z naslednjimi kriteriji: uspešnost (skladnost z vnaprej opredeljenimi cfljO« 
učinkovitost (razmerje med vložkom in učinkom) ter primernost (skladnost z utemeljenimi potrebami). Oce 
potrebnih sredstev temelji na ugotavljanju kulturnih potreb in na povratnih informacijah izvajalcev. 

Ti programi so pomembni za državo Slovenijo kot demokratično državo, saj predstavljajo argument za varovanj® 
človekovih pravic na zelo občutljivem področju ranljivih skupin. Nad izvajanjem zgoraj omenjenega mednarpdneg 
dokumenta bdi Organizacija združenih narodov, ki zahteva poročanje o implementaciji zgoraj navedeneg 
mednarodnega dokumenta. 

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

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2005, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na nivoju postavke s o 
ohranjanje že dosežene ravni, načrtuje pa se bolj sistematična ureditev financiranja v prihodnje. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Kazalci spremljanja so: število programov in projektov z invalidsko tematiko. 
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2492 - Viba 

°brazIoiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Temeljna dejavnost Filmskega studia Viba film je zagotavljanje izvajanja tehnične realizacije filmskih del, kijih v 
nacionalni program uvrsti Filmski sklad RS. Ko bosta investiciji v nov studio in tehniko zaključeni, bo osnovni 

gram dela studia lahko v celoti izpeljal program Filmskega sklada in obenem tržil svoje proste kapacitete. 
C'V'na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Načrtovana realizacija v produkciji bo tokrat za 10% večja od produkcije v letu 2003, v postprodukciji pa 50% vvCja. 

ijQ33506 - Knjižničarstvo in založništvo  

Opis podprograma 

Knjižničarstvo 

Knjižnično dejavnost kot javno službo na področju kulture izvajajo predvsem splošne knjižnice in nacionalna 
, .a, ki morajo zagotavljati splošno dostopnost publikacij in informacij za posameznika in skupine ter primeren 

eg m strukturo knjižničnih zbirk. Temeljno poslanstvo knjižnic, za uresničevanje katerega skrbijo občine in 
va> je, da so središča za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in vsakršnih informacij ter da prevzemajo 

so 1V?° Vl°g° P" bujenju sodobne bralne kulture in informatizirane družbe. Temu se pridružuje tudi njihova cialno-razvojna funkcija v smislu izenačevanja izobraževalnih, informacijskih in drugih socialnih možnosti. 
bJ7a naloga ministrstva oz. kulturne politike na tem področju je, da podpira dejavnost knjižnic, ki naj postaja vse 

J akovostna - profesionalizirana, vzajemna, koordinirana in informatizirana. 

Založništvo 

zaM^"' namen podprograma založništvo je, da se na podlagi analitičnega spremljanja stanja v slovenskem j^Zništvu - tako na ravni produkcije, znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, kot tudi na ravni diseminacije - 

zal w° ta^n' ce'ostn' ukrepi države, ki bodo zagotavljali razvoj bralne kulture in dostopnosti tistega dela >ške produkcije, ki se sklada z javnim interesom v kulturi in ki spričo tržne omejenosti nima možnosti 
stojnega preživetja. Področje založništva je zelo kompleksno, zaradi česar stanje v enem njegovem segmentu 

nes 3 1)3 c.e'otno dejavnost, tako da je nujno razviti takšne ukrepe, ki bodo optimirali in uravnotežili obstoječe 3 razmerje med tradicionalno visoko ravnjo produkcije in neučinkovitimi potmi knjige do bralcev. §5 
°nske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002). 

§^0n ,° spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike 

dejavn^C-V ^tUr' (Uradni ''st RS, št. 108/2002) določa sofinanciranje nujnih programov v okviru knjižnične 

knTžn'° 'cnj'^n'^-arstvu (Uradni list RS, št. 87/2001) v 52. in 55. členu določa sredstva države pri sofinanciranju 
Pod ,'C- °'cv'ru navedenih nalog se s postavke 7106 Knjižničarstvo sofinancira delni nakup knjižničnega gradiva, 
o K°vnih zbirk, programe knjižnic za potrebe italijanske in madžarske narodnostne skupnosti, računalniške 
ja 

me splošne knjižnice ter projekte knjižnic. Financiranje ZBDS kot nevladne organizacije oziroma društva v 
sld m lnteresu je določeno z Zakonom o javnem interesu na področju kulture, financiranje Nemške čitalnice pa s MeP°m vlade RS (št. 680-02/93-20/1-8). 

knr?n o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001) v 52. in 55. členu določa sredstva države pri sofinanciranju 
nal ,n'C ^ °'<v'ru navedenih nalog se s postavke 4092 - Območne knjižnice-izvajanje zakona sofinancira posebne Se osrednjih območnih knjižnic, ki so določene v 27. členu tega zakona. 

naci°n ° knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001) v 52. in 55. členu določa sredstva države pri financiranju 
Pro ne knjižice. S postavke 2490 se financira dejavnost knjižnice v skladu s pogodbo na osnovi njenega 
s,0|^

ama .de'a in finančnega načrta, h katerima da soglasje Vlada RS. V programu dela se določijo vrste in obseg ev> ki se financirajo v okviru zagotavljanja javne službe. 
°čni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

p^'j™ 'n dolgoročni cilj podprograma na področju založniške produkcije (humanistika, leposlovje), podpornih 
izoh *°V ("^narodna dejavnost, festivali, simpoziji) in dela programov knjigamiške mreže (bralna kultura, 
hum evanje) je zagotavljati dostopnost najkvalitetnejše knjižne in revijalne produkcije s področja literature in 
tem an'St^e' se Prav' 'istega dela, ki nima možnosti tržnega preživetja. Vsi cilji države oziroma kulturne politike na 
slov POt'ro^u temeljijo na spodbujanju dostopnosti knjige in branja, razvijanja bralne kulture in prepoznavanja enske literature v mednarodnem prostoru. Področji založništva in knjižnične dejavnosti se kar zadeva kulturno 

^2005 
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politiko srečujeta zlasti na nivoju prodaje in nakupa založniške produkcije v tistem delu, ko le-ta predstavlja 
knjižnično gradivo. Sredstva, ki jih država usmerja v knjižnice za omogočanje splošne dostopnosti, se namreč 
vračajo v založništvo in predstavljajo pomemben posreden finančni priliv te dejavnosti. Z vidika spremljanja 
doseganja temeljnih ciljev podprograma je glavni indikator število prodanih izvodov knjig na prebivalca, ožji 
indikator pa je gibanje naklade knjig s področij literature in humanistike. 

Temeljni in dolgoročni cilj podprograma na področju knjižnične dejavnosti je na eni strani doseganje mednarodnih 
standardov in s tem primerljivosti v okviru Evropske skupnosti, na drugi pa omogočanje enakih možnosti dostopa 
do knjižničnega gradiva in storitev vsem prebivalcem Slovenije. Indikatorji, kijih bo država pri tem zasledovala, so: 
povečanje števila uporabnikov knjižnic s sedanjih 24 % na 27 % populacije v naslednjem srednjeročnem obdobju, 
izposoja gradiva s sedanjih 20 milijonov enot na 22 milijonov, letni prirast gradiva s sedanjih 215 na 225 enot na 
1.000 prebivalcev (skupaj s sredstvi občin) in 0,3 uporabniškega računalniškega mesta na 1.000 prebivalcev. V 
okviru tega je zakonsko opredeljeno obveznost države, da sofinancira nakup knjižničnega gradiva ter računalniške 
in komunikacijske opreme (sodeluje tudi pri investicijah v knjižnični prostor) potrebno razumeti kot podporo 
občinam pri izvajanju javne službe in ustvaijanju enakih možnosti za dostop do fondov in storitev knjižnic v smislu 
podpore razvoju informacijske družbe. 

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

Glavni namen celotnega podprograma je sistematično spremljanje vseh vidikov dostopnosti knjige in branja, kar 
pomeni, da so vsi segmenti podprograma obravnavani enakovredno - avtorji, založniki, knjigarne, knjižnice, bralci- 
Le s tako celovitim pristopom je lahko sofinanciranje s strani države optimalno in učinkovito ter omogoča 
zastavljanje uresničljivih ciljev. 

Glavni letni izvedbeni cilji v proračunskem letu 2005, njihovi indikatoiji in načrtovani rezultati so prikazani na 
nivoju postavk. Tudi v letu 2005 bo na področju podprograma poseben poudarek namenjen uveljavitvi zakona o 
knjižničarstvu na področju območnih knjižnic ter razvoju bralne kulture in informacijske pismenosti. To se bo 
odrazilo v sofinanciranju posebnih dejavnosti osrednjih območnih knjižnic, nakupa knjižničnega gradiva, mreže 
dobrih knjigam in ustreznega deleža in števila naslovov pri sofinanciranju založniških projektov. 

4098 - Knjigarniška mreža 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen: Postavka je namenjena sofinanciranju dela programov knjigarniške mreže, s katerimi se poskuša spodbuditi 
njen razvoj in dvigniti raven bralne kulture, saj analiza stanja slovenskega založništva kaže, daje prav knjigarniška 
mreža najšibkejši segment založniške panoge, ki pa ima negativne učinke na celotno panogo. 

Izhodišča In kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo Izračuni predlogov pravic porabe 

Sofinanciranje programov knjigarn (bralna kultura, izobraževanje, informatizacija) bo potekalo na osnovi javnega 
razpisa, izračun predloga pravic proračunske porabe pa temelji na številu »dobrih knjigam« pri nas, na ovrednotenju 
njihovih programov in dejavnosti kot kulturnih središč. 

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

Dolgoročni cilj je spodbuda razvoju knjigarniške mreže kot pomembnega dela kulturne infrastrukture in oblikovanje 
regijsko enakomerno razvite mreže »dobrih knjigam« s kvalitetno knjižno ponudbo, knjigam z ustreznim' 
pripadajočimi programi promocije knjig in bralne kulture, knjigam kot kulturnih središč ter knjigam, ki so enotno 
informacijsko podprte. To bi pomenilo, da bi vključno s prisotnostjo »dobre knjigarne« v vsaki regiji do leta 200» 
število »dobrih knjigam moralo narasti iz sedanjih 11 na vsaj 35. Srednjeročni cilj je, da v letu 200 prične z 
uvajanjem enotnega informacijskega sistema za knjigarne in da se število dobrih knjigam povzpne iz sedanjih 11 03 

15. Srednjeročni cilj je, da se prične z uvajanjem enotnega informacijskega sistema za knjigarne. 

Indikatorji uspešnosti realizacije zadevajo razmerje med številom projektov, številom sodelujočih pri teh projektih 
in številom udeležencev, oceno kvalitete knjigarniške ponudbe (raznovrstnost, zahtevnost, kadrovska 
usposobljenost), medtem ko je v zadnji instanci glavni indikator uspešnosti teh projektov zvišanje števila prodani 
knjig per capita, s poudarkom na literaturi in' humanistiki. Tako kot pri sofinanciranju založniške produkcije je tudi 
tu glavni cilj do leta 2008 doseči 6 prodanih knjig per capita in zvišati naklado knjig s področij leposlovja"1 

humanistike na povprečno 600 izvodov, ta cilj pa ni uresničljiv zgolj ob sofinanciranju založniške produkcije, 
temveč zgolj ob sočasni podpori razvoju knjigarniške mreže. 

7106 - Knjižničarstvo 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S postavke bo ministrstvo letu 2005 (so)financiralo: 



nakuP knjižničnega gradiva za knjižnice v pristojnosti ministrstva za ktilturo (t.j. 61 splošnih občinskih in 
večobčinskih knjižnic); 
bibliopedagoške, publicistične in promocijske projekte ter projekte nakupa računalniške in komunikacijske 
opreme knjižnic v pristojnosti ministrstva; > 
programe Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in knjižnic, ki delujejo na narodnostno mešanih območjih; 

vanje Nemške Čitalnice in najemnino prostorov 
°dišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

pljučna naloga ministrstva je sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva (skupaj z občinami) oziroma zagotavljanje 
omernega nivoja razvitosti knjižnične dejavnosti na celotnem ozemlju države. S primerno založenostjo knjižnic 

v'rTu °m' k* ustreza potrebam uporabnikov kar zadeva vsebinski in kvalitetni vidik (Število naslovov), pa tudi 
sd HK 0^Se^a oz'roma količine (število izvodov), s primemo računalniško opremljenostjo in tudi s projekti 
lcfc i anja bralne kulture ter različnimi kulturno-informacijskimi prireditvami je potrebno doseči, da uporabnik na a nem nivoju zadosti 70-80 % potreb po knjižničnih storitvah. 
' c'lji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

letn C^3en'-C'^' so^lnanc'ranja v proračunskem letu 2005 so: s sredstvi proračuna je potrebno omogočiti izvedbo 
o e®a Pr'rasta gradiva, ki je čim bližje številu 225 knjižnih enot na 1000 prebivalcev letno. Sredstva s te postavke 

rač°^°f^0 nakuP ca '11-000 enot gradiva v skupni vrednosti okrog 610 mio SIT. Drugi cilj je nakup cca 40 
sku n. a'' druge ustrezne strojne in programske opreme v višini cca 16 mio SIT. Ta cilja bosta realizirana P J s sredstvi občin ustanoviteljic knjižnic in njihovih pogodbenih partneric ter lastnimi sredstvi knjižnic. 

pri^Vni 'caza'c' spremljanja, s katerimi bo ministrstvo merilo uresničevanje navedenih letnih izvedbenih ciljev, bodo 

nakupu gradiva: število kupljenih izvodov v primeijavi z normativom 215/1000/letno 
a UPU računalnikov: številu računalnikov za uporabnike v primeijavi z normativom 0,30/1000 

Projektih: uspešnost projektov glede na število uporabnikov (npr. število udeležencev, število prireditev) in 

- d eV1'° nov'h uporabnikov knjižnice med udeleženci projektov 
. eJavnosti ZBDS: obseg izvedenega programa glede na letni program dela 

, 8rami knjižnic za potrebe manjšinskih narodnih skupnosti: obseg izvedenega programa glede na letni program UClći • 
delovanju Nemške čitalnice: obseg izvedenega programa glede na letni program dela 

rezu'tat Je nakup vsaj 111.000 knjig, izvedba do 20 projektov knjižnic in projektov nakupa 40 ^ 
p0v f n s Pripadajočo programsko opremo. Pričakovati je, da se s sofinanciranjem občin ta rezultat ustrezno 
za cei3 Kljub temu je pričakovati, da sredstva države in občin ne bodo zadoščala za doseganje potrebnega nakupa 
ve?; državo. Pričakuje se tudi izvedba do 20 projektov, od katerih bo 3-5 potekalo na nacionalnem nivoju, a ostalih pa bo vzorčne narave. 

^ MINERVA - tuja donacija 
^ Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

lanaš^^6 m'n'strstvo v letu 2005 financiralo dejavnosti v okviru mednarodnega projekta MINERVA Plus, ki se 
dedišč^0 ^ koordinacijo in pripravo skupnih osnov in strategije za digitalizacijo knjižničnega gradiva, kije kulturna 

" st m n^eno predstavljanje preko svetovnega spleta, to je preko knjižničnih portalov, in sicer: 
j str°vw ^6'a strate^ke skupine za digitalizacijo, 
. p0tjp

e Pr'Prave priročnikov za digitalizacijo kulturne dediščine (prevodi), 
e stroške predstavnikov Slovenije na sejah NRG (National Representative Group) 

Val0 ■3 na'°Sa ministrstva je sodelovanje v mednarodnem projektu MINERVA Plus - Ministerial Network for 
Podn' -'n^ ^ct'v't'es in Digitization Plus (sredstva na postavki so sredstva EU za projekt) glede na pogodbo, 
EVro 

no med Ministrstvom za kulturo in Ministero per i beni e attivita culturali, Italija, ki vodi projekt v imenu 
Ps e komisije (program »Intergrating and Strengthening the European Research Area 2002-2006«). 

e'"' ciljj nn • nwoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Izvedk#* • . 
digital' m 2a 'eto 2005 je sodelovanje s kulturnimi institucijami v Sloveniji pri razšiijanju informacij o pomenu aciJK kulturne dediščine, priprava strategije digitalizacije, prevajanje in objava vsaj ene publikacije 
^ E, udeležba na sestankih NRG (dvakrat letno, dve osebi), priprava poročil za projekt. 

strstvo bo spremljalo uresničevanje navedenih letnih izvedbenih ciljev skozi poročila o izvajanju projekta. 

van rezultat je prevod priročnika in priprava predloga strategije digitalizacije kulturne dediščine. 

m 

'8. 
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6155 - Knjižnično nadomestilo 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen: Postavka 6155 je namenjena izvajanju programa knjižničnega nadomestila v skladu s Pravilnikom 0 

izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04), ki je uvedel dva instrumenta izvajanja pravice do 
javnega posojanja: neposredna izplačila avtoijem na podlagi izposoj njihovih del v preteklem letu v splošni 
knjižnicah in doseganju pragov, ki določajo upravičence do nadomestila; ter delovne štipendije vrhunskim in 

perspektivnim ustvarjalcem, ki jih podeljujejo na javnem razpisu izbrana stanovska društva na področju leposlovja* 
prevajanja, filma, glasbe in ilustracije, tj. na vseh področjih, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo. 

' • 
Izhodišča in kazafci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Glede na to, da je knjižnično nadomestilo nov inštrument, ki ga je uveljavil šele v letu 2004 sprejeti Pravilnik, bomo 
kazalce za izveden podprogram natančneje izdelali po realizaciji v letu 2005, ko bo mogoča primerjava na nivoju 
dveh let. V letošnjem letu pa ostaja glavni indikator število izposojenih knjig na posameznega avtorja (izplačila na 
500 000, nad 300.000 ter nad 100.000) ter število podeljenih štipendij po posameznih stanovskih društvih. 

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

Temeljni cilj podprograma je, skladno s Pravilnikom, oblika podpore avtoijem knjižničnega gradiva, ki je predme' 
javnega posojanja v splošnih knjižnicah. 

Z vidika spremljanja temeljnih ciljev podprograma je glavni indikator število izposojenih knjig na posameznega 
avtoija (izplačila nad 500 000, nad 300.000 ter nad 100.000) ter število podeljenih štipendij po posamezni 
stanovskih društvih. Pomemben indikator bo tudi povečana dosežena stopnja realizacije pri izplačevanju 
neposrednih nadomestil avtoijem za izposojo knjig, zgoščenk, avdio in video kaset ter DVD-jev, ki naj bi jo doseg 
ob pomoči stanovskih društev. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Namen izvajanja knjižničnega nadomestila je spodbujati ustvaijalnost posameznikov na področjih kulture, na 
katerih se ustvaija knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu. Knjižnično nadomestilo se izvaja v dveh oblik ^ 
a) denarni prispevki živečim avtoijem knjižničnega gradiva za izposojo njihovih del in b) delovne štipendije ^ ^ 
ustvaijalnost, ki so namenjene perspektivnim in vrhunskim avtoijem. Rezultati podprograma v letu 2004 kažejo, ^ 
je knjižnično nadomestilo dejansko izoblikovano kot konkreten kulturnopolitičen inštrument, ki pomembno prispe g. 
k izboljšanju položaja ustvarjalcev na vseh področjih umetniškega ustvaijanja. 

5665 - Kulturni tolar - knjižnice 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi na postavki se bo v letu 2005 (so)financiralo: ^ 
- nakup knjižničnega gradiva za knjižnice v pristojnosti ministrstva za kulturo (t.j. 61 splošnih občinski« 

večobčinskih knjižnic); 
- projekte nakupa računalniške in komunikacijske opreme knjižnic v pristojnosti ministrstva; 

Ključna naloga ministrstva je financiranje približevanja mednarodnim standardom na področjih nakupa gradiva' 
dostopnosti knjižnične in informatizacije v splošnih knjižnicah. 

Dolgoročni cilj dodatnega nakupa gradiva, bibliobusov in računalniške ter komunikacijske opreme po tem 
za knjižnice v pristojnosti MK je nakup 4 knjig na prebivalca v zbirkah in letni prirast knjižničnega gradiva v v 
250 knjig na 1000 prebivalcev. 

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu 2005 so: s sredstvi je potrebno omogočiti povečanje povprečnega IemeS 
prirasta gradiva, da bi se le-ta približal obsegu 225 knjižnih enot na 1000 prebivalcev letno. 

Glavna merila, s katerimi bo ministrstvo merilo uresničevanje navedenih letnih izvedbenih ciljev, bodo pri: 
- nakupu gradiva: število kupljenih izvodov v primeijavi z doseženim prirastom 215/1000/letno, 
- nakupu računalnikov: številu računalnikov za uporabnike v primerjavi z normativom 0,30/1000. 

Pričakovan rezultat je nakup 30.000 knjig in 50 računalnikov s pripadajočo programsko opremo ali ustrezno s ^ s 
strežnikov za potrebe delovanja knjižnic v vzajemnem bibliografskem sistemu. Pričakovati je, da 
sofinanciranjem občin ta rezultat ustrezno poveča. 
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2490 - Narodna in univerzitetna knjižnica 

Obrazlo&tev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen: S postavke 2490 bo MK v letu 2005 Narodni in univerzitetni knjižnici namenilo: 
sredstva za plače zaposlenih, 
sredstva za programske stroške, zlasti za nakup gradiva in podatkovnih zbirk in za hranjenje in zaščito gradiva, 
splošne stroške delovanja, 
sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje, 
sredstva za posebej dogovorjene projekte. 

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

Glavna merila, s katerimi bo ministrstvo merilo uresničevanje navedenih letnih izvedbenih ciljev, bodo pri vseh 
P aniranih dejavnostih dosežene stopnje realizacije in v posameznih segmentih primerjave s podobnimi nacionalnimi 
Knjižnicami v tujini. 

Pričakovan rezultat je izvedba programa v obsegu in kvaliteti, ki je določena s programom dela in pogodbo o 
manciranju. V letu 2005 se pričakuje neposredne rezultate na področju arhiviranja elektronskih publikacij in 
'gitalizacije tiskanega gradiva - njegova dostopnost preko svetovnega spleta. 

brazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

pljučna naloga ministrstva je financiranje tistih programov nacionalne knjižnice, ki so najpomembnejši za zbiranje, 
Oranjanjg in posredovanje nacionalne tiskane oziroma knjižne in neknjižne produkcije ter posledično kulturne 

isčine. Ob tem omogoča optimalno izvajanje dosedanjih funkcij in storitev ter pravočasno uvajanje novih z 
•_,en0ltl> da sledi predvsem dvema ciljema: ohranitvi kulturne dediščine in uvajanju novih tehnologij za boljšo 
izrabo knjižničnih fondov. 

^^njeročne cilje je mogoče opredeliti predvsem v naslednjih smereh -ustreznem obsegu in izboru gradiva in 
■ ovr)'h zbirk z odgovaijajočimi storitvami, ustreznega hranjenja oz. arhiviranja knjižničnega gradiva na 
le'nletu začetku izvajanja digitalizacije gradiva za zaščito kulturne dediščine. Izvedbeni cilji v proračunskem 

2005 so: Izvajanje dejavnosti v skladu s programom dela s poudarkom na aktivnostih v zvezi z novimi 
elektronskimi mediji. 

m 
~ Območne knjižnice - izvajanje zakona ' Š 

b'azlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

skbrf11' ^ P°stavke bo ministrstvo v letu 2005 financiralo izvajanje posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic v u z njihovim (več)letnim programom dela. Izvajanje novih nalog se bo uvajalo postopoma. 
na »ivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

izbo^6"' C^' V ProraCuns'<em letu 2005 so: dejavnosti predvsem na področjih zagotavljanja povečanega obsega in 
d; ■ ^.Sradiva, svetovanja knjižnicam na območju ter koordinacije domoznanstva, kjer je pomemben vidik zlasti 
"'gitalizacija. 
p« , 
pr. Vni kazalci spremljanja, s katerimi bo ministrstvo merilo uresničevanje navedenih letnih izvedbenih ciljev, bodo 

Omogočanju dostopa do celotne slovenske založniške produkcije: delež vključenosti obveznega izvoda v zbirko 
knjižnice in dostopnosti preko vzajemnega kataloga 

„ j^Sotavljanju ustreznega obsega referenčne literature: delež le-te v celotni zbirki 
°ordinaciji domoznanske dejavnosti: stopnja usklajenosti domoznanske dejavnosti (načini pridobivanja gradiva, 

^"ste gradiva, način bibliografske obdelave, posredovanje informacij, hranjenje in zaščita ipd.) na območju 
knjižnice 

ričakovani rezultat je izvedba posebnih nalog območnih knjižnic v obsegu,' določenem v njihovih načrtih dela in na 
^ ln Postopnega uvajanja posameznih storitev, ki jih določa zakon. 

Možitev projektov v okviru proračunske postavke 
I * 

kni'jr?-3 na'°Sa ministrstva je financiranje izvajanja tistih zakonsko in pogodbeno določenih nalog območnih 
kni' 'C (pogodbe o izvajanju posebnih območnih nalog so sklenjene s predvidoma 10 knjižnicami - splošnimi 

Po9 tK ar^'' k' Prejemaj° obvezni izvod), ki presegajo izvajanje javne službe za območje občin ustanoviteljic in 
«r!L 'b partneric splošne knjižnice, in zagotavljajo v širši regiji večji izbor gradiva in ustrezne koordinativne °kovne (matične) funkcije. 

—  _____ 
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Dolgoročni cilj je zagotovitev optimalnega izvajanja nalog območnih knjižnic, kakor določa zakon, in sicer 
omogočanje dostopa do celotne slovenske založniške produkcije v daljšem časovnem obdobju in zagotavljanje 
ustreznega obsega elektronskega gradiva in referenčne literature, ki ju zaradi njune zahtevnosti ali cene ni smiselno 
hraniti v vseh (medobčinskih knjižnicah. Cilj financeija je tudi oblikovanje območnih strokovnih (matičnih) služb 
za izvajanje koordinacije domoznanske dejavnosti, usposabljanje, računalniške opremljenosti in vzdrževanje 
sistema, statistično vodenje dejavnosti, izločanje in preusmeijanje gradiva iz občinskih v območne in druge 
knjižnice. 

4095 - Večletni projekti na področju založništva 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen: Postavka je namenjena sofinanciranju večletnih in zahtevnejših projektov na področju založništva, ki jih je 

zaradi specifike in neprimerljivosti nemogoče obravnavati v okviru postavke za založništvo. 

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti realizacijo najzahtevnejših založniških projektov, ki so v javnem interesu v kulturi, kar 
pomeni zagotoviti letno podporo 5-7 večletnim projektom. Večletni projekti bodo sofinancirani na osnovi javnega 
razpisa, izračun predloga pravic proračunske porabe pa temelji na evalvaciji primerljivih tovrstnih dosedanjih 
projektov. 

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

Indikatoiji uspešnosti realizacije večletnih projektov zadevajo predvsem obseg realiziranega dela, reference 
avtoijev, oceno zahtevnosti projekta, doseženo stopnjo dostopnosti knjig, se pravi doseganje subvencionirane cene, 
doseženo naklado in Število prodanih izvodov. 

7105 - Založništvo 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen: Postavka 7105 je namenjena sofinanciranju založniških programov, ki se skladajo z javnim interesom v 

kulturi, in sicer: sofinanciranju knjižne in revijalne produkcije s področij vseh zvrsti literature in humanistike ter 
sofinanciranju podpornih in promocijskih dejavnosti s področja založništva (projekti s področja bralne kulture, 
promocije avtorjev, mednarodnega sodelovanja, izobraževanja ipd.). 

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

Izračun predloga pravic proračunske porabe temelji predvsem na obsegu dosedanjega sofinanciranja in doseganju 
subvencionirane cene ter na številu projektov, ki so kvalitetni in so bili zavrnjeni spričo nezadostnih proračunski 
sredstev. Navedeni programi in projekti se sofinancirajo preko postopkov, predvidenih s krovnim zakonom. 

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

Temeljni cilj podprograma je zagotoviti dostopnost najkvalitetnejše knjižne in revialne produkcije s področji 
literature in humanistike, se pravi tistega dela založništva, ki nima možnosti tržnega preživetja. Srednjeročni ci J 
podprograma je zagotoviti optimalno podporo (povprečno 50-60 % celotne vrednosti) izidu okoli 250 knjiži" 
naslovov letno in .stabilizirati izhajanje približno 60 revij s kulturno in znanstveno tematiko, obenem pa spodbuja 
projekte s področja mednarodnega sodelovanja (prevodi slovenskih avtorjev v tuje jezike; cilj je omogočiti izid 3 
ih prevodov letno), stabilizirati delovanje vsaj 2 mednarodnih literarnih festivalov, zagotavljati udeležbo slovenski 
literarnih in humanističnih avtorjev v mednarodnem prostoru, spodbujati projekte s področja bralne kulture, v 
navedeni cilji temeljijo na spodbujanju dostopnosti knjige in branja, saj je denimo pri sofinanciranju založms 
produkcije subvencija skladno s posebno metodologijo vključena v oblikovanje subvencionirane cene, založniki P 
so pogodbeno zavezani knjigo prodajati po takšni ceni. Tako je z vidika spodbujanja bralne kulture cilj tu 
zviševanje deleža knjig s področij leposlovja in humanistike med vsemi izposojenimi knjigami v splosn 
knjižnicah. 

Z vidika spremljanja doseganja temeljnih ciljev podprograma je glavni indikator število prodanih izvodov knjig per 

capita, ožji indikator pa je gibanje naklade knjig in revij s področij literature in humanistike. 

18033508 - Ljubiteljska kultura      

Opis podprograma 

Kulturno ljubiteljstvo lahko opredelimo kot množično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje. Od 
ljudske kulture in sodobne množične kulture se razlikuje predvsem v tem, da vzpostavlja kontinuirane ob i 
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omuniciranja, torej v stopnji organiziranosti, normativnosti in formalni strukturiranosti. V vsebinskem pogledu pa 
Je Ze'° heterogena, saj se predvsem glede na okolje bolj ali manj približuje tradicionalizmu ljudske kulture, poskuša 
Prevzeti vzorce t.i. vrhunske kulture ali pa se izraža kot del te ali one sodobne subkulture. 

Kulturno ljubiteljstvo na slovenskem ima specifično tradiciio zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne 
entitete, tako v mejah države kot v zamejstvu in po svetu. Zato ima v primerjavi s podobnimi oblikami kulturnih 

uružb po svetu specifične dimenzije in družbene funkcije. 

1° zadnjih podatkih je v Sloveniji okoli 2.350 kulturnih društev in skupin - vanje pa je vključeno okoli 79.000 
anov. Letno izvedejo okoli 16.500 kulturnih prireditev, ki se jih udeleži več kot 4.000.000 obiskovalcev 

statistični urad RS). 

"bonske in druge pravne podlage 

Zakon o skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1 -6/96,22-976/2000), 
akon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002), 

°n o spreniembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike 
Avenije v kulturi (Uradni list RS, št 108/2002). 

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

°v?frU 'juk'te'jskih kulturnih dejavnosti so osnovne razvojne usmeritve: turna ustvarjalnost in poustvaijalnost: vrhunski ansambli v okviru klasičnih načinov poustvaijanja 
I Pevski zbori, pihalni orkestri, folklora in eksperimentiranje kot privilegij neinstitucionalnega statusa 
e a'išče, lutkarstvo, sodobni ples, pri čemer gre pogosto za prve ustvarjalne korake mladih, še neafirmiranih 
umetniških ustvarjalcev. 

turna vzgoja in izobraževanje: kulturno izobraževalni in vzgojni programi na višji ali nižji ravni so bili vedno 
med osnovnimi dejavnostmi kulturnih društev in njihovih asociacij. Včasih zgolj za potrebe članov, posebno 
tokovnih vodij, v zadnjih obdobjih pa dobivajo pomen neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraževalnih 
programov, odprtih za najširšo javnost. 
socializacijska funkcija: afirmiranje tistih, družbenih skupin in posameznikov, ki v vsakdanjem delovnem ali 
aruzinskem okolju ne dosegajo osebnega zadoščenja in potrditve ali pa so iz bioloških (mladina, starostniki, 
invalidi), statusnih ali kakšnih drugih razlogov potisnjeni na družbeno margino, 
ostopnost kulturnih vrednot: organiziranje in posredovanje kulturnih prireditev. 

' 'ZVedbenl cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 2 

^klad v letu 2005 deloval na naslednjih področjih: 
Preko javnih postopkov bo dodeljeval sredstva organizatorjem ljubiteljskih kulturnih projektov (predvideno je 

. ^financiranje približno 500 projektov), 
Prav tako preko javnih postopkov bo dodeljeval sredstva za opremo in obnovo prostorov, ki so namenjeni 

. ^ teljskim kulturnim dejavnostim, 
rganiziral ali soorganiziral bo ljubiteljske kulturne prireditve, izobraževalne in vzgojne oblike, izdajal 

. Racije in nudil strokovno in organizacijsko pomoč kulturnim društvom in njihovim zvezam, 
°Pravljal kulturno posredniške in druge kulturno organizacijske naloge za lokalne skupnosti. 

Posebnn pr Pozornost bo sklad namenil prireditvam in izobraŽevanju na medobmočni ravni, kjer kakovost programov 
sku • 6 nivo. S piramidalnim sistemom selekcije bo dvignil raven ljubiteljskih dosežkov in vsem kulturnim am po Sloveniji ponudil primerljive pogoje za udejstvovanje zunaj ožjega okolja. 

• državni program 
Priprava in izvedba tekmovanj, festivalov in srečanj ljubiteljskih kulturnih skupin, 
^'Prava in izvedba izobraževalnih oblik, 

ožniški program za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
'"vesticijski pr0gram. 

drug'!"1 ^roSrarn izvaja strokovna služba upravnega odbora sklada v sodelovanju s strokovnimi službami izpostav in 
P'esn 0r®an'zac'J Predvidenih je 95 projektov na glasbenem, gledališkem, lutkovnem, folklornem, filmskem, ern> ''kovnem in literarnem področju. 

dru5tv'rU ^'turnega tolarja" načrtujemo javni razpis v za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme za kulturna spre 
a m druge oblike ljubiteljske kulturne dejavnosti ter mladinske kulturne centre, v kolikor bodo sprejete 
embe in dopolnitve Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi. 

- ^^območni program « 
. Dr- va 'n izvedba medobmočnih preglednih srečanj skupin in posameznikov, 

Prava in izvedba medobmočnih izobraževalnih oblik, 

'8. 
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- izdajanje publikacij, ki so neposredno povezane z delovanjem ljubiteljskih kulturnih skupin, literarnih zbornikov 
ali literarnih glasil. 

Medobmočni program izvajajo strokovne službe območnih izpostav sklada na podlagi ustrezno potrjenega letnega 
programa dela. Predvidenih je 1400 projektov. 

III. Območni program 
- priprava in izvedba območnih preglednih srečanj, 
- priprava in izvedba kulturnega izobraževanja na območni ravni za posamezna področja dejavnosti, 
- priprava in izvedba posameznih projektov. 

Območni program izvajajo strokovne službe območnih izpostav sklada. Predvidenih je 2450 projektov. 

Cilji in spremljanje kazalcev: 

Doseganje števila podprtih programov in projektov. 
t 

6878 - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Akta o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 96/2000) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z 58 izpostavami 
po vsej Sloveniji: 
- spremlja in analizira stanje s svojega delovnega področja; 
- zbira predloge za financiranje in sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnu) 

dejavnosti z javnimi razpisi; 
- sklepa z izbranimi izvajalci teh programov in projektov pogodbe o (so)financiranju; 
- nadzoruje porabo javnih sredstev; 
- zagotavlja strokovno-organizacijsko pomoč kulturnim društvom oziroma njihovim zvezam, skupina111 & 

posameznikom pri izvajanju njihovih kulturnih dejavnosti; # 
- zagotavlja pomoč lokalnim skupnostim pri zagotavljanju pogojev za izvedbo kulturnih prireditev na obmocj 

izpostav; 
- zagotavlja administrativno-strokovno pomoč zvezam kulturnih društev, ki opravljajo skupne naloge za svoje £ 

članice; , g 
- načrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami; 
- skrbi za izobraževalne programe s kulturnega področja; 
- promovira dosežke s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in posreduje kulturo produkcijo; 
- podeljuje priznanja za uspešno delo na področju ljubiteljske kulture; 
- izdaja publikacije s svojega delovnega področja; 
- izvaja naloge na podlagi pogodb z lokalnimi skupnostmi; 
- podeljuje priznanja za uspešno delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 

g 

5667 - Kulturni tolar - ljubiteljska kultura 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Investicije v prostore za ljubiteljsko kulturno dejavnost se izvajajo na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev Z® 
nekatere nujne programe v RS v kulturi (Uradni list RS, št. 108/2002). V tem okviru bo preko javnega razp1^ 
dodeljeval sredstva za investicijsko vzdrževanje prostorov in nabavo opreme za potrebe ljubiteljskih kultu 
dejavnosti ter investicijsko vzdrževanje prostorov in nabavo opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov. 

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

Namen investicijskega programa v okviru kulturnega tolarja je zagotavljanje pogojev za kakovostno kulturno 
dostopnost kulturnih vrednot tudi zunaj večjih urbanih. Še naprej se bodo financirali osnovni pogoji za 
kulturnih društev in .skupin v Sloveniji ter mladinskih kulturnih centrov. Program ""kulturnega tolarja"" predvi 
nakup osnovne avdio in video opreme ter intervencijske posege na objektih. 

Cilji in spremljanje kazalcev: 

Doseganje števila podprtih projektov. 
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•1^33511 - Drugj programi v kulturi 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen predvsem obnovi in vzdrževanju obstoječih prostorskih kapacitet ter Širitvi in izgradnji 
astrukture na področju kulture. Zajema tudi kulturno sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu in kulturno 

javnost naslednjih manjšinskih skupnosti: avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske 
Kupnosti in drugih manjšinskih skupnosti. 

"bonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002), 
a on o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike 
ovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 108/2002). 

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

***■• proračunskih postavk, ki so namenjene investicijam in investicijskemu vzdrževanju je dolgoročni cilj 
programa doseganje osnovnih prostorskih standardov in normativov na področju kulturnih dejavnosti. Pri ostalih 
računskih postavkah so dolgoročni cilji navedeni neposredno pri obrazložitvi postavk. 

' lzvedbenl cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
j • i raznovrstnosti proračunskih posadk v okviru tega podprograma so glavni letni izvedbeni cilji, indikatorji in 
irani rezultati zapisani v okviru posameznih postavk. 

^77 - Investicije v kulturi 

razlo&tev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva te proračunske postavke so namenjena obnovi obstoječih prostorskih kapacitet ter širitvi in izgradnji 
astrukture na področju kulture. S tem naj bi se dosegli osnovni prostorski standardi in normativi na področju 

Usta16 c'ejavnost'- V letu 2005 bodo ta sredstva namenjena predvsem obnovi in izgradnji javnih zavodov, katerih 
u 

n,?Vl.te'j'ca je država, saj se vrsto let v te objekt ni nič ali zelo malo vlagalo, zato so objekti dotrajani, kljub trudu 
hnikov že na meji varnega bivanja, prostorsko utesnjeni ali svojih prostorov sploh nimajo. 

^di skromnih sredstev, ki jih Ministrstvo za kulturo lahko namenja investicijam, se bo v letu 2005 dokončalo E 

Mai.
en]Janje novozgrajenega objekta FS Viba film, dokončala se bo dokumentacija za širitev kletnih prostorov 

ega muzeja, zagotpvili se bodo prostori za Slovensko kinoteko. 

O-" *nvesticijsko vzdrževanje in oprema nevladnih organizacij 
raZlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

oprp3^3 ^ namenJena do 50 % finančni soudeležbi Ministrstva za kulturo pri investicijskem vzdrževanju in nakupu ^ fne nevladnih organizacij s področja kulture. 
c'iji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bomerilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: 

Pednostno bodo podpirani najnujnejši programi vzdrževanja javne infrastrukture, s katero upravljajo nevladne 
zacije ter nakup tehnološke opreme. Predvidevamo okoli 30 sofinanciranih programskih enot. 

Opremljanje kazalcev: 

^ijkatorji so p0ve2anj 2 izboljšanjem infrastrukturnih, delovnih in programskih pogojev za čimbolj kakovostne 
■""e storitve (višja dostopnost, povišanje obsega programov, profesionalizacija). 

o/" ^et®lkova - investicija 
Možitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

, . .... 
j — w un ru h j/i t/i iiLMiijnc 

stiske'JCVa'a 86 k° °^nova in dogradnja objektov bivše vojašnice na Metelkovi, ki so namenjeni reševanju prostorske 
P]a nekaterih nacionalnih javnih zavodov s področja muzejske in galerijske dejavnosti (skladno s sprejetim 

l^oko^ ^^dnje 'n prenove objektov v območju urejanja CO 5/4 - Metelkova - južni del (potijeno 12.12.1996). 
ob;.i ana b° gradnja prve faze depojev in garaž v kletnih etažah osrednjega dela Metelkove in nadaljevala obnova 

a Narodnega muzeja. 

o 

J8. 
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4561 - Sofinanciranje investicij v kulturi 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinancirali bomo gradnjo in prenovo splošnih knjižnjic, kulturnih domov in dvoran ter drugih prostorov za 
kulturne dejavnosti, katerih lastnice so občine. 

7202 - Kultura za Slovence zunaj RS 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena kulturnemu sodelovanju s Slovenci v zamejstvu in po svetu, 
vzpodbujanje njihove lastne ustvarjalnosti, ki sega na vse segmente kulturnega delovanja, gojenje in načrtno 
ohranjanje pristnih stikov s pripadniki slovenskih skupnosti v smislu integracije v skupni slovenski kulturni prostor. 
Gre za naslednja področja kulturnih dejavnosti: ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine, založništvo, 
knjižničarstvo, glasbeno umetnost, vizualne umetnosti, uprizoritvene umetnosti, intermedijske umetnosti, medije in 
avdiovizualno kulturo ter filmsko umetnost. Posebno področje znotraj tega pa predstavljata še bazična raziskovalna 
dejavnost in medizseljensko povezovanje. 

Dolgoročni cilji na tem področju so sistematsko ohranjanje slovenstva, skupne kulturne dediščine in izgrajevanje 
skupnega slovenskega kulturnega prostora ter iskanje novih oz. redefiniranje obstoječih oblik sodelovanja s 
pripadniki t.i. tretje generacije v izseljenstvu in Slovenci na področju bivše Jugoslavije. 

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so naslednje: 

Sodelovanje s Slovenci v zamejstvu (Avstrija, Italija, Madžarska) 

V zamejstvu je kulturne dejavnosti potrebno vzpodbujati, saj so procesi asimilacije močni, potrebna pa je tudi 
priprava na spremembo položaja, ki bo nastala z vstopom Slovenije v Evropsko skupnost. Potrebna bo integracija 
zamejskih Slovencev oz. njihovih institucij kot samostojnih subjektov v mrežo kulturnih institucij v RS. 

Sodelovanje s Slovenci po Evropi 

V državah po Evropi se poleg tradicionalnih kulturnih projektov pojavljajo samostojne radijske postaje (razvile so se 
iz bivših skupnih jugoslovanskih radijskih postaj), ki v informativne oddaje vključujejo tudi kulturo. 

Sodelovanje s Slovenci v državah bivše Jugoslavije 

V novonastalih državah bivše Jugoslavije se vzpostavljajo slovenska društva z bogatimi kulturnimi programi. 

Sodelovanje s Slovenci v prekomorskih državah 

Krog kvalitetnih izvajalcev kulturnih projektov se širi tudi v prekomorskih državah, s posebni poudarkom na 
ohranjanju kulturne dediščine. 

Sodelovanje z društvi, institucijami, ki delujejo na tem področju v Sloveniji 

Za vse naštete segmente velja, da je (še posebej ob menjavi generacij v tujini) potrebno s podporo njihoV^ 
projektov zagotoviti kontinuiteto in napredek njihovega delovanja. 

Zakonske podlage: Ustava Republike Slovenije, 5. Člen; Resolucija o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v 

sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov R Slovenije; Resolucija o odnosih 
Slovenci po svetu, Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (členi: 8,14,17). 

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

Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2005, njihovi indikatoiji in planirani rezultati v tem letu na nivoju postavke J® 
ohranjanje nivoja že pridobljenih pravic za manjšine oziroma slovenske skupnosti zunaj RS, kar bo preverjeno ^ 
poročilom o izvedbi programa. Okvirno gre na tej postavki za 56 programov (ki vsebujejo povprečno p° 
programskih enot, največji izvajalci pa dosegajo tudi 15-20 enot). Poleg tega pa se letno izvede še cca 90 - 
projektov. Kazalci spremljanja so: število programov in projektov, participacija različnih generacij, prisotnost i 
odmevnost projektov znotraj skupnosti in večinskega naroda, odmevnost v matični domovini ter mednaro 
uveljavljenost in odmevnost. 

7199 - Kulturna dejavnost manjšinskih skupnosti v RS 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka ustvarja finančne pogoje za implementacijo naslednjih temeljnih pravnih dokumentov na kulturne"1 

področju: Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin. Evropske listine o manjšinskih in regionalnih jez' ^ 
Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Ustave RS (členov; 61, 64. 65) ter Zakona 



uresničevanju javnega interesa za kulturo. Omogoča razvoj kulturnega pluralizma in kulturne raznovrstnosti na 
etnični podlagi, ker omogoča izvajanje kulturnih dejavnosti pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti, ki 

lv'jo v etnično pluralni Sloveniji ter njihovo izražanje drugačnosti s kulturno dejavnostjo. Tak način razvija 
Medsebojno razumevanje, miroljubno sobivanje in varuje kulturne pravice, ki so kategorija človekovih pravic, tudi 

prebivalcev Slovenije, ki imajo drugačno etnično identiteto od večinske. 
Denar pri tej postavki bo omogočil naslednje zvrsti dejavnosti avtohtonih narodnih skupnosti: italijanske in 

žarske, in sicer: knjižnično (dodatne specifične programe - tiste, ki ne bodo zajeti v javnih knjižnicah na 
narodnostno mešanem območju skladno s 25. členom Zakona o knjižničarstvu), založniško in izdajateljsko 
ejavnost, dejavnost kulturnih skupin, predstavitve po Sloveniji, sodelovanje z različnimi manjšinskimi skupnostmi, 

Prireditve, predavanja in seminaije o kulturnih temah, dejavnosti za ohranjanje materinega jezika, muzejsko in 
ovno dejavnost ter redno delovanje Zavoda za kulturo madžarske narodne skupnosti in tudi na novo. 
anovljenega italijanskega zavoda. Zavodi, katerih ustanoviteljice so osrednje organizacije narodnih skupnosti, so 
°'Pomembni za ohranitev posebne kulturne identitete narodnih skupnosti, za ustvarjanje organizacijskih in 
okovnih pogojev za kulturne dejavnosti ter za kulturni razvoj narodnih skupnosti. Del denarja bo namenjen tudi 
gramu za potrebe madžarske narodne skupnosti v novem Zavodu za kulturo in promocijo Lendava. 

i ' r0mski skupnosti bo denar namenjen za arhivsko dejavnost Romskega informativnega centra, založniško in 
ajateljsko dejavnost, še posebej je treba omeniti časopis Romano Them (Romski svet), za kulturno animacijo, za 

J vnost kulturnih skupin, za prireditve in za mednarodno sodelovanje Romov. 

^ličnim kulturnim društvom po Sloveniji, katerih člani so nosilci drugačne etnične identitete od večinske, in so jih 
anovili večinoma državljani RS, bo omogočena predvsem založniška in izdajateljska dejavnost, predavanja in 

,i 0 kulturnih temah, sodelovanje z drugimi manjšinskimi skupnostmi in predstavitve po Sloveniji, njihova 
'teljska dejavnost (redna dejavnost kulturnih skupin, prireditve in mednarodno sodelovanje) pa bo integrirana v 

Vni Sklad RS za ljubiteljske dejavnosti 

^ VSeh zgoraj navedenih področjih bodo prednostno podprti tudi različni projekti kulturnih ustvarjalcev. Vse zgoraj 
ud e.njene dejavnosti so sestavina posebnega programa, katerega glavna značilnost je pozitivna diskriminacija in 0 'evanje posebnih okoliščin manjšinskih skupnosti. 

diščo i/, kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

uči>^ami 56 eva'v'raj0 skladno z naslednjimi kriteriji: uspešnost (skladnost z vnaprej opredeljenimi cilji), ^ 
Potr kV't0St (razmerje med vložkom in učinkom) ter primernost (skladnost z utemeljenimi potrebami). Ocena p 
sist . sredstev temelji na ugotavljanju kulturnih potreb, na povratnih informacijah izvajalcev in na g; gk^^iranih izkustvenih spoznanjih, izdelan pa je bil tudi že katalog tipičnih stroškov teh programov. Novost 

e na leta nazaj je predlog, naj bi tudi v posebnem programu krili vsaj minimalne avtorske honorarje skladno s 
1 "likom MK o sofinanciranju avtorskih honorarjev in skladno s Tarifami sofinanciranja avtorskih honorarjev 

so pomembni za državo Slovenijo kot demokratično državo, saj predstavljajo argument za varovanje 

izva^ °V'^ Prav'c na ze'° občutljivem manjšinskem področju. Kultura je temeljna identiteta značilnost manjšin. Nad 
2d zgoraj omenjenih mednarodnih dokumentov bdijo mednarodni organi, zlasti Svet Evrope in Organizacija 

^ er"h narodov, ki zahtevajo redno poročanje o implementaciji zgoraj navedenih mednarodnih dokumentov. 
c'0i na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

0£
ni 'etn> izvedbeni cilji v letu 2005, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na nivoju postavke je 

f, nj?n-ie že dosežene kulturne ravni in koraki v smer kulturnega razvoja. Načrtuje se večletno programsko 
sof anJe ita'ijanske in madžarske narodne skupnosti na podlagi neposrednega poziva, ki vključuje tudi 
sku . anJe °beh zavodov, predvideva pa se povečanje programa zaradi ustanovitve zavoda italijanske narodne 
t>rj Pnost' |er izvajanje programa madžarske narodne skupnosti v novem Zavodu za kulturo in promocijo Lendava. 

Priia°TS'C' s^uPnos'' se predvideva sofinanciranje vsaj 40 projektov, ki jih bodo poleg Zveze Romov Slovenije dru '1 drugi prijavitelji, povečanje se predvideva zaradi naraščanja števila projektov priseljenih Romov. Pri 
manjšinskih skupnostih in priseljencih se predvideva sofinanciranje projektov vsaj 15 izvajalcev. 

Ki ,ev projektov v okviru proračunske postavke 

Proi v"' sPrem'jailja so: število programov in projektov z etnično tematiko, trend vključevanja programov in 
Pf

0jek °V V ProSrame javnih zavodov in v kulturno-umetniške programe nasploh, raznolikost programov in 5tevilo°v "manjšinskih skupnosti, stopnja participacije pripadnikov manjšinskih skupnosti pri kulturnih dejavnostih, 
Programov in projektov, kijih skupaj sofinancirajo ministrstvo in lokalne skupnosti. 

J8. 
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S666 - Kulturni tolar - javni zavodi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe 
Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 108/2002) so v letu 2005 sredstva te proračunska postavke 
namenjena tistim projektom, ki so na prioritetnem seznamu investicij v nacionalne kulturne ustanove. Del sredstev 
pa bo namenjenih sofinanciranju projektov obnove oziroma gradnje objektov občinskih javnih zavodov, ki s0 

uvrščeni v omenjeni zakon. 

7115 - Nepredvidene akcije 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena, v skladu z 102. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, sofinanciranju 
kulturnih programov in projektov, ki jih kljub izkazanemu posebnemu pomenu in kvaliteti in če je neogibno nujno 
zaradi kratkega časa, ni bilo mogoče vnaprej načrtovati in predvidevati oz. niso bili predmet neposrednega poziva ali 
javnih pozivov in razpisov. 

19063501 - Štipendije na področju kulture  ______ 

Opis podprograma 

Podeljevanje štipendij izjemno nadarjenim posameznikom na področju umetnosti, praviloma za podiplomski študij 
oz. izpopolnjevanje doma in v tujini, podeljevanje štipendij za specialne, redke poklice v kulturi (vsako leto se p° 
potrebi določijo na novo), spremljanje njihovega šolanja in uveljavitve v javnosti. Štipendije za dodiplomski študij v 
tujini se podelijo praviloma za smeri, kijih ni mogoče študirati v domovini. Novost, ki jo je ministrstvo uvedlo že v 
letu 2003 in se bo izvajala tudi v letu 2005, je podpora kakovostnim deficitarnim izobraževalnim programom (preko 
izvajalcev javnih kulturnih programov), ki ne predvidevajo dokazila izobraževalnih ustanov. < 

S 
Zakonske in druge pravne podlage jj 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002). £ 
? 

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

Pojav izjemno nadaijenih posameznikov na področju umetnosti je nepredvidljiv, za vsako nacijo pa dragocen- 
Optimalno, kvalitetno izšolani talenti bogatijo narodovo kulturo, mu dajejo identiteto in prispevajo k dvigu kvalitete 
posameznih strok. Redke, a nujno potrebne strokovnjake potrebujemo za kvalitetno ohranjanje dediščine in 23 

izrabo tehnoloških možnosti v posamezni stroki (oblikovanje zvoka, maske, luči; vodstveni poklici, etc.). P0^'0"0 

usposabljanje preko delavnic, seminaijev, kongresov, itn. pomeni pomembno dopolnitev v siceršnji ponud 
izobraževalnih programov. 

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

V letu 2005 bo predvideno število novo podeljenih štipendij okoli 40 in podpore okoli 15- im programom 
poklicnega usposabljanja. 

7052 - Kultura - štipendije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke so zajete obveznosti po večletnih pogodbah in sredstva za vsakoletni razpis. Glavn' 
letni izvedbeni cilji v letu 2005, njihovi indikatorji in planirani rezultati v tem letu na nivoju postavke s ■ 
načrtujemo porast števila štipendij zaradi razpisa novih štipendij za specialna znanja na področju varovanj^ 
dediščine in filma ter vodstvenih in tehničnih poklicev, ki si jih je možno pridobiti le v tujini. V letu 2005 
predvideno število novo podeljenih štipendij okoli 40. Kazalci spremljanja so: število podeljenih štipendij in vpe 0 

štipendistov v domač in mednarodni prostor. 

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

Cilj: podpora okoli 15- im programom usposabljanja. 

Ključni cilj: profesionalizacija strokovnjakov z deficitarnih področij in s tem zvišanje konkurenčnosti znanja na 
mednarodnem trgu. 

Kazalci spremljanja so: število podprtih programov, število udeležencev, odmevnost v javnosti in na umetniškem ,n 

založniškem trgu, vpetost udeležencev v domače in mednarodnem prostoru. 
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*57 - Poklicno usposabljanje na področju kulture 

r"zlozitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena sofinanciranju poklicnega usposabljanja posameznikov: ustvarjalcev, poustvaijalcev in 
meznikov z ostalih deficitarnih kulturnih poklicev s področij umetnosti in založništva. Usposabljanje pomeni 

ko *X>ro. l'st'm nevladnim organizacijam, ki s svojo trajno dejavnostjo servisirajo in organizirajo udeležbe na 
gresih, seminaijih, srečanjih in delavnicah; organizirajo delavnice doma in v mednarodnem prostoru ali po so 

V7tJ\V 0rnrežje tistih mednarodnih Sol, ki zagotavljajo dodatno poklicno usposabljanje (kulturni management itd.), 

izoh ^6 tovrstn'h usposabljanj je nujna, saj analize kažejo na bele lise na posameznih segmentih ^ ^ razevalnega sistema, vključno s pomanjkanjem izobraževalnih ustanov. 

' c'lji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cl|j: podpora okoli 15- im programom usposabljanja, 
ki* x~* 
mednar idh' ')ro^es'ona''zac'ja strokovnjakov z deficitarnih področij in s tem zvišanje konkurenčnosti znanja na 

spremljanja so: Število podprtih programov, število udeležencev, odmevnost v javnosti in na umetniškem in 
kem trgu, vpetost udeležencev v domače in mednarodnem prostoru. 

—Arhiv Republike Slovenije ^ - , :   . \ 

A - Bilanca odhodkov 

Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine  

3038. Plače 
Možitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predr^3 namenjena financiranju plač, prispevkov in drugih prejemkov za 76 delavcev Arhiva RS v skladu s P'si, ki veljajo za ta namen v državni upravi. 

- Materialni stroški 

'"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka i»> 
■^"hiva R namenjena financiranju najemnin, obratovalnih stroškov , stroškov vzdrževanja za naslednje lokacije Gote . ' Zvezdarska 1, Linhartova 3a, Dunajska 48, Cankaijeva 5, Lisičje, Kongresni trg 1, Leskoškova 3, 
ij, 'ca.B°rovec in od konca leta 2004 dalje za skladišča v objektu na Roški cesti, za stroške varovanja objektov 
sp]0jn 8a gradiva, materialnega varstva arhivskega gradiva, konzervacije in restavracije arhivskega gradiva, za 
itd slr°ške za 76 delavcev Arhiva RS, za stroške občasnega dela (Študentski servis), dodatnega izobraževanja 

2935 - J 
nvesticije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

^Možitev j ■ aejavnosti v okviru proračunske postavke 
p°stavka i* 
ter ko • namenJena financiranju nadaljnjega razvoja informatizacije Arhiva RS (strojna in programska oprema 
iianjš^1Un''Cac'-'e^ Pre^vsem Pa vzdrževanju arhivske aplikacije INFO_ARH za delo v arhivih ter nabavi opreme in 
°Prem lnvest'c'jskega vzdrževanja objektov in opreme. Sredstva so namenjena tudi za nakup laboratorijske 
ob Se) t ^ntra 23 restavriranje in konserviranje arhivskega gradiva in Slovenski filmski arhiv, ki se bodo prenesla 

1 V| na lokacijo Roška cesta. 
nicilji na ■ j n,voju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
nakiit!'C'lS'<0 vzc*rževanje stavb, nabava laboratorijske opreme in manjše opreme ter pisarniške opreme in pohištva, P '"formacijske opreme. 

'8. 
N'200, |C ■—     
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Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt 3513-03-0016 Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju kulturne dediščine obsega samo nabavo 
osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in v okviru tega tudi nabavo informacijske opreme. 

8712 - Izvajanje zakona ZAGA 

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

- valorizacija arhivskega gradiva, 
- prevzemanje, strokovna obdelava in izdelava informacijskih pripomočkov arhivskega gradiva, 
- uporaba arhivskega gradiva s posodobitvijo postopkov te uporabe (informacijska tehnologija), 
- materialno varovanje arhivskega gradiva, 
- pridobitev novih skladiščnih prostorov v objektu na Roški cesti - vzhodni trakt, 
- vzdrževanje skladiščnih in poslovnih prostorov Arhiva Rs na različnih lokacijah, 
- uvajanje računalniškega programa za delo v arhivih - INFOARH, 
- sprememba sistema prevzema filmskega arhivskega gradiva (vprašanje finančnih sredstev) s spremembo Zakona 

o arhivskem gradivu in arhivih, 
- nadomestilo stroškov za intermediate in filmskih kopij, 
- sodelovanje pri izobraževanju in pripravi predpisov o poslovanju z dokumentarnim gradivom javne uprave 

(elektronski arhiv itd), 
- sodelovanje pri pripravi predpisov o elektronskem hranjenju arhivskega gradiva v elektronski obliki ter 

pridobivanje ustrezne strojne in programske opreme, 
- varnostno mikrofilmanje in skeniranje arhivskega gradiva, tudi za potrebe uporabe, 
- konzervacija in restavracija poškodovanega arhivskega gradiva, 
- evidentiranje arhivskega gradiva pomembnega za Slovenijo in Slovence v tujih arhivih in drugih ustanovah, 
- sodelovanje s tujimi arhivskimi službami, 
- posredovanje kulturnih vrednot (sodelovanje s fakultetami, srednjimi in osnovnimi šolami, razstave itd). 

35 - Reprodukcija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Arhiv RS na podlagi dogovora z Ministrstvom za finance in posebnih Navodil o lastni dejavnosti Arhiva RS,ter 

posebnega sklepa ministrice za kulturo o tarifah uporabe arhivskega gradiva, na podlagi Zakona o arhivskem 
gradivu in arhivih, pridobiva lastna sredstva pri prodaji publikacij, kopiranju (fotokopiranju, mikrofilmanju uj 
skeniranju) arhivskega gradiva, obrabnini pri uporabi filmskega arhivskega gradiva, konzervaciji in restavracij' 
arhivskega gradiva ter pri strokovnih izpitih in preizkusih znanja za arhiviste oziroma delavce, ki delajo z 
dokumentarnim gradivom. Postavka se uporablja za odhodke, ki so povezani z materialnimi stroški zgoraj naštetin 
področij in pogodbami z izvajalci nalog za ta področja. 

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

Sklep o tarifah uporabe arhivskega gradiva. 

5927 - Skeniranje načrtov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena varnostnemu skeniranju arhivskega gradiva ter skeniranju za potrebe uporabe arhivskeg3 

gradiva. 



---j-lr Inšpektorat RS za kulturo in medije 

^ • Bilanca odhodkov 

j8Q2350l - Urejanje in nadzor na področju kulturne dediščine  

6004 - Pla£e 

brazJoiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki se zagotavljajo sredstva za plače sedem zaposlenih delavcev, sredstva za plače se izračunana na podlagi 
stoječega Števila zaposlenih in količnikov, ob upoštevanju kvantitativnih izhodišč za planiranje plač za leto 2005 

'z Proračunskega priročnika za pripravo predloga rebalansa za leto 2005. 

^33 - Materialni stroški 

brazlo&tev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pisarniški material, obratovalni stroški za prostore, potni stroški in dnevnice, registracija, zavarovanje in 
rževanje službenega vozila, nakup strokovne literature, PTT stroški, stroški komunikacije, izobraževanje, 

izvedenska mnenja in drugo. 
odiiia in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

|®$Pektorat RS za področje kulturne dediščine opravlja nadzor nad izvajanjem določb Zakona o varstvu kulturne 
'ščine (Ur.l.RS, št 7/99, 110/02 in 126/03), Zakona o arhivih in arhivskem gradivu (Ur.l.RS, št 20/97 in 24/03), 

«KOna o knjižničarstvu (Ur.l.RS, št. 87/01 in 96/02), Zakona o medijih (Ur.l.RS, št. 35/01, 54/02, 62/03, 73/03, 
03, 16/04 in 123/04), Zakona o javni rabi slovenščine (Ur.l.RS, št. 86/04) in Zakona o uresničevanju javnega 

resa za kulturo (Ur.l.RS, št 86/04), splošnih in posebnih aktov, izdanih na njihovi podlagi ter na podlagi drugih 

turi" '37S0v ^ ata°v» ki se nanašajo na področja, urejena v omenjenih zakonih. V tem okviru je treba posebej omeniti « 1 ,k°n o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (Ur.l.RS, št. 89/99) ter vladne odloke o £ 
g asttvi spomenikov državnega pomena, v katerih je inšpektorat izrecno določen kot organ, ki izvaja nadzor nad D 

56/02)1111 ^zva^anjem' Delovanje inšpektorata je vezano tudi na novi Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur.l.RS c/j 

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

Jg*« 'fšpektorata ni mogoče vnaprej načrtovati v delu, ki se nanaša na obravnavo prijav. Inšpektorat pa v letu 
Uv r' V- s^'a^u s sprejetim programom dela, načrtuje izvedbo projektov preventivnega nadzora v zvezi z: 
^ Jav'janjem Pravilnika o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine (Ur.l.RS, št. 122/04) v galerijah 
0di"luzej'^' dejanskim ugotavljanjem porekla odkupljenih predmetov kulturne dediščine s strani predlagateljev 
vj , ' s'stemskim nadzorom nad posegi v spomenike, ki so se oz. se financirajo iz javnih sredstev, delom 
: ° 'skih in specialnih knjižnic, nadzorom nad izpolnjevanjem pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot 

Ob 6 S'U^' 'zvajanjem Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.l.RS, Št. 29/03). 
zl°iifev projekt o v v okviru proračunske postavke 

Doi?aVn°St 'nSPektorata je sicer vezana na represivno, v določeni meri pa tudi na preventivno, korektivno ter 
z d I °Va'no vl°go inšpekcijskega nadzora. Splošni in posebni program dela za obdobje enega leta potrjuje skladno 
inš° ?^am' Zakona o državni upravi (ZDU-1 UPB, Ur.l.RS, št. 24/05) Ministrstvo za kulturo. Posebne zadolžitve je 
lastr) 31 ^°k'' v zvez' z varovanjem spomenikov državnega pomena, ki so bili podržavljeni z Zakonom o ljenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini; pri teh ugotavlja predvsem stanje ogroženosti in izvaja ukrepe 
j£ya- . vo učinkovitejše varstvo. Pristojnost inšpektorata v letu 2004 in 2005 se je razširila z nadzorom nad 
Ures ^em zvonov in podzakonskih predpisov s področja knjižničarstva, medijev, javne rabe slovenščine in evanja javnega interesa za kulturo. 

293^ 
- Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

rQ?ln%' ^ lev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

nakupi6"0 Pre<^vsem 23 posodobitev računalniške in programske opreme, opreme za komunikacije, kopiranje, za P aruge pisarniške opreme ter obrok finančnega lizinga za službeno vozilo. 

'8. 
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SPU/PV - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

35 MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Bilanca odhodkov 
Leto 2005 

v tisoi 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Sti"Ukt-1 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proracu«— ^ 
(l) (2) (3) (4) = (i) + (3) 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

|3S ^MINISTRSTVO ZA KULTURO 

|3511 

j: 

■ Ministrstvo za kulturo 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1801 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 
18013501 Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 
18023506 Nepremična kulturna dediščina 

18023507 Premična kulturna dediščina 

1803 Programi v kulturi 
18033501 Umetniški programi 
18033505 Mediji in avdiovizualna kultura 
18033506 Knjižničarstvo in založništvo 

18033508 Ljubiteljska kultura 

18033511 Drugi programi v kulturi 

19 IZOBRAŽEVANJE 

IW Pomoči Šolajočim 
19063501 Štipendije na področju kulture 

[351^^j^AHuv^epublikeSlovenij^ 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1802 Ohranianie kulturne dediščine 
18023501 Urejanje in nadzor na področju kulturne 

dediščine 

~33.286.304Y 

32 640.6361r 

32.457.342 

2.373.617 
2.373.617 

9.754.013 
3.282.674 

6.471.339 

20.329,712 

11.027.189 
1.316.307 

, 3.075.623 

872.406 

4.038.187 

183.293 

183.293 
183.293 

593.884 K 

593.884 

593.884 
593.884 

[Ml^JlnSpektora^R^u^kulturo^injiiedije^^^^^jj- 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

18023501 Urejanje in nadzor na področju kulturne 
dediščine 

51.784 

51.784 

51.784 
51.784 

100,00| 

98,06| ^ 

97,51 

2J3 
7,13 

29.30 
9,86 

19,44 

61.08 
33,13 

3,95 
9,24 

2,62 

12,13 
0,55 

0.55 
0,55 

1,78 

1.78 
1,78 

1.590.453 j h" 34.876.757 | F 

'34.132.1521 1.491.517 I 

1.481.517 

347.556 
347.556 

629-612 
433.876 

195.736 

?04.?4g 
502.857 
117.001 

259.025 

0 

-374.534 
10.000 

10.000 
10.000 

33.938.859 

2.721.173 
2.721.173 

10.383.625 
3.716.550 

6.667.075 

2M210Ž1 
11.530.046 
1.433.308 
3.334.648 

872.406 

3.663.653 
193.293 

- 193.293 
193.293 

Ijz 
7,80 

20 
10,66 

19,12 

Ž0 
33,06 

4,11 
9,56 
2,50 

10,5« 

0,55 

0,55 

1,78| I 71.536 ^1 665.421^ 

71.536 

71-53$ 
71.536 

665.421 

££5=421 
665.421 

IT 0U6| j . 27.400^1 79.184]| 

0,16 

0.16 
0,16 

27.400 

27,400 
27.400 

79.184 

I2JM 
79.184 

1,9» 

1,9' 

jgS 

oP 

i£ 
oP 
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KAZALO 

1. del 

A - Bilanca odhodkov 
0404 - Upravne službe na lokalnem nivoju. 

A - Bilanca odhodkov 

04046201 - Administracija upravnih enot  

04046202 - Upravne storitve upravnih enot. 

2. del 

poročevalec, št. 31 /VII 7 700 

/ 

1701 

1704 

1704 



1. del 

^ ■ Bilanca odhodkov 

- Upravne službe na lokalnem nivoju  

glavnega programa 

Glavni program 0404 - Upravne službe na lokalnem nivoju pomeni izvajanje upravnih storitev na lokalnem nivoju v 
58 upravnih enotah. 

0Igoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

dolgoročna cilja na nivoju glavnega programa sta kakovostno izvajanje upravnih nalog in kakovostne informacije o 
vseh upravnih storitvah. 

Kakovostno izvajanje upravnih nalog vključuje optimizacijo upravnih postopkov, usmerjenost k strankam, 
uikovitost upravnega nadzora ter e-poslovanje za vloge in plačevanje. 

Kakovostne informacije o vseh upravnih storitvah obsegajo vzdrževanje in razvoj kataloga življenjskih situacij s 
seznamom upravnih postopkov, upravnih podlag, vzorcev vlog, predpisanih dajatev za upravne takse, stroške 

skovin in ter drugih stroškov, na primer za opravljanje vozniških izpitov in proračunskih dajatev, kot je 
°mestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter posredovanje informacij javnega značaja. 

Nadaljevalo pa se bo tudi približevanje storitev uporabnikom s povečanjem števila krajevnih uradov. 

'°w»/ letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
T.. 

®® 'zvedbena cilja sta posredovanje vseh informacij javnega značaja ter izvedba vseh upravnih nalog, to je 
°vita uporaba proračunskih sredstev, ob hkratni gospodarni porabi le-teh. 

gospodarnost je meijena s posamičnimi kazalci, ki so navedeni pri posamični proračunski postavki, na primer z S 

fiobV mater'a'n'k str°šk°v na prebivalca ter priporočiloma ministra za porabo sredstev za reprezentanco in g 
računski uporabniki znotraj glavnega programa 

62f» " ^pravna enota Ajdovščina 
" ^Pravna enota Brežice 
" Upravna enota Celje 

62f>." Upravna enota Cerknica 
Uprayna enota Črnomelj 

" Upravna enota Domžale 
" Upravna enota Dravograd 

g2Qq" Upravna enota Gomja Radgona 
62l " Upravna enota Grosuplje 
621 Spravna enota Hrastnik 
^2 j o ^Pravna enota Idrija 
62.. " Upravna enota Ilirska Bistrica 
g2l4 " Upravna enota Izola 
62] c Upravna enota Jesenice 
g2ifi " Upravna enota Kamnik 
62] 7 " Upravna enota Kočevje 
621 o " ^Pravna enota Koper 
62]- " Upravna enota Kranj 
622n " pravna enota KiSko 
622]" rpravna enota Laško 
6222" ^pravna enota Lenart 
6223 " ,Upravna enota Lendava 
6224 " "Pravna enota Litija 
6225 " Ppravna enota Ljubljana 
6226 , pravna enota Ljutomer 
5227 JJPravna enota Logatec 

* Upravna enota Maribor 

'a. 
**12005 
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6228 - Upravna enota Metlika 
6229 - Upravna enota Moziije 
6230 - Upravna enota Murska Sobota 
6231 - Upravna enota Nova Gorica 
6232 - Upravna enota Novo mesto 
6233 - Upravna enota Ormož 
6234 - Upravna enota Pesnica 
6235 - Upravna enota Piran 
6236 - Upravna enota Postojna 
6237 - Upravna enota Ptuj 
6238 - Upravna enota Radlje ob Dravi 
6239 - Upravna enota Radovljica 
6240 - Upravna enota Ravne na Koroškem 
6241 - Upravna enota Ribnica 
6242 - Upravna enota Ruše 
6243 - Upravna enota Sevnica 
6244 - Upravna enota Sežana 
6245 - Upravna enota Slovenj Gradec 
6246 - Upravna enota Slovenska Bistrica 
6247 - Upravna enota Slovenske Konjice 
6248 - Upravna enota Šentjur pri Celju 
6249 - Upravna enota Škofja Loka 
6250 - Upravna enota Šmaije pri Jelšah 
6251 - Upravna enota Tolmin 
6252 - Upravna enota Trbovlje 
6253 - Upravna enota Trebnje 
6254 - Upravna enota Tržič 
6255 - Upravna enota Velenje 
6256 - Upravna enota Vrhnika 
6257 - Upravna enota Zagoije ob Savi 
6258 - Upravna enota Žalec 



Sp[]-izdatki po PROGRAMSKI STRUKTUR] Bilanca odhodkov Uto 2005 

ENOTE   v tisoč tolarjih 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rtbal. 
"'PP/GPR proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
    ~" (1)   (2) ""    (3) (4) = (1) + (3) (5) 

^^OjUPRAVNiTeNOTK~ |' 20.285^23r|' ioo|<)0| j -777.267~||j 19.507.964J ! 100,00| 

^ ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 20.285.231 100.00 -777.267 19.507.964 100.00 
^ ^^-aSLOjNE JAVNF. STORITVE 

4 Upravne službe na lokalnem nivoju 20.285.231 100,00 -777.267 19.507.964 100,00 
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2. del 

A - Bilanca odhodkov 

04046201 - Administracija upravnih enot 

04046202 - Upravne storitve upravnih enot 

Opis podprograma 

V finančnem načrtu upravnih enot za leto 2005 se finančna sredstva zagotavljajo za izvajanje dveh podprogram0^ 
04046201 Administracija upravnih enot (na skupinah proračunskih postavk Plače, Materialni stroški, Investicije 
investicijsko vzdrževanje ter "Drugo", kar zajema namenske proračunske postavke tipa 5 - sredstva kupnine 
prodaje državnega premoženja in tipa 7 - sredstva odškodnine), ter 04046202 Upravne storitve upravnih enot (n 

namenskih proračunskih postavkah Vplačane tiskovine). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage za delo upravnih enot so v naslednjih predpisih: 
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04) 
- Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05) 
- Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) 
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003) 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) 
- Zakon o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 1/99) 
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00,44/00,8J/00, 33/01,45/01,42/02) 
- Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84,32/85,33/89,24/92,29/95,44/97) 
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03) 5t 
- Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list R^> 

5/94,38/94, 69/95,22/97,79/98, 56/99, 72/00, 51/04) dnj 

- Zakon o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne pravice uporabe zemljišča razlaščenega za gradnjo (Ura 

Ust SRS, št. 7/70) 
- Zakon o vojnih invalidih (Uradni list RS, št 63/95,62/96, 2/97,19/97,21/97, 75/97) 
- Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 108/99,47/02,76/03) 
- Zakon o orožju (Uradni list RS, št. 61/00) ^ 
- Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 30/86, 1/89, 14/89, Uradni list RS, št. 13 

82/94, 29/95,26/99, 60/99, 70/00, 64/01, 110/02,42/03,16/04) 9? 
- Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/02, 13/93, 31/93,24/95, 29/95, 74/95,1/97, 20/97,23/* - 

41/97, 49/97, 87/97,13/98, 65/98, 67/98, 76/98, 83/98, 60/99, 66/00,11/01, 54/02, 54/04,18/05) 
- Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 75/97) 
- Zakon o potnih listinah državljanov RS (Uradni list RS, št. 65/00) 
- Zakon o državljanstvu RS (Uradni list RS, št. 1/91, 30/91, 38/92, 61/92, 13/94,13/95, 29/95, 59/99, 96/02) 
- Zakon o matičnih knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74, 28/81, 38/86, 2/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, V" ' 

13/93, 66/93, 28/95, 29/95, 84/00, 37/03) 
- Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99, 9/01, 87/02, 96/02) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) 
- Zakon o matičnem registru (Uradni list RS, št. 37/2003) 

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

Dolgoročni cilj podprograma 04046201 - Administracija upravnih enot je gospodarna in učinkovita Por? y 
proračunskih sredstev za plače, materialne stroške in investicijsko vzdrževanje tako, daje izvajanje upravnih sto ^ ^ 
in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. Za izvajanje upravnih storitev ^ 
podprogramu 04046202 - Upravne storitve upravnih enot, zagotavljajo pravice porabe proračunskih sredstev 
tiskovine, ki se strankam zaračunavajo na način namenske proračunske postavke. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so opisani na nivoju glavnega programa in na niv°J 
skupine proračunskih postavk. 
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Plače 

^razJoliiev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za izdatke iz integralnih proračunskih postavk Plače upravnih enot. Vključujejo načrtovane izdatke za plače in 
°datke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, delovno uspešnost, nadurno delo in drugi izdatke 

Uposlenim ter prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, 
Prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja zaposlenih. 

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

Načrtovani obseg sredstev temelji na dejanski realizaciji prvega četrtletja in oceni potrebnih sredstev do konca leta. 
oceni je upoštevano število zaposlenih, 2 % povišanje izhodiščne plače z julijsko plačo 2005, 3,04 % povečanje 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja z avgustovsko plačo 2005, morebitne jubilejne nagrade, 
Pravnine, porodniški dopusti, ipd. 

  (v 1000 SIT) 
Realizacija 2004 

   1 
Sprejeti proračun 2005 

2 
Predlog rebalansa 2005 

3 
Indeks 
4 = 3/1 

Indeks 
5 = 3/2 

 _ 13.934.102 14.114.150 14.113.968 101,3 100,0 

14 j"3 sr®^stev> ki so upravnim enotam zagotovljena s predlogom rebalansa 2005 za plače v skupni višini 
-113.968 tisoč SIT, pomeni v primeijavi z realizacijo preteklega leta zanemarljivo povišanje v višini 1,3%, v 

Primerjavi s sprejetim proračunom 2005 gre za približno enako višino stredstev. 
ctyi na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^i'j je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za plače, in sicer tako, da je izvajanje upravnih 
«v m posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. 

Kot kazalci gospodarnosti bodo upoštevani: 
realizacija sredstev za plače v letu 2005 glede na število zaposlenih; 
zmanjšanje števila zaposlenih v letu 2005 v primeijavi z letom 2004 

r"Molitev projekta v v okviru proračunske postavke 

Proračunske postavke Plače upravnih enot niso povezane z načrti razvojnih programov. 

Materialni stroški 

"zIožitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre 
2a

e 23 'Zđatke iz integralni proračunskih postavk Materialni stroški upravnih enot. Vključeni so načrtovani izdatki 
ene

PlSarn'^ »u splošni material in storitve, posebni material za izvajanje upravnih postopkov in upravnih nalog, 

tekoč'J°' V0(*0, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, 
ItJi 6 ^rievanje' najeinnine» kazni in odškodnine in drugo. 

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

Reali izacija 2004 
1 

2^77.450 
tišina 

Sprejeti proračun 2005 
2 

3.064.333 

Predlog rebalansa 2005 
3 

2.911.265 

(v 1000 SIT) 
Indeks 
4 = 3/1. 
112,9 

Indeks 
5=3/2 

95,0 

Letni 

Vj,. a sredstev, ki so upravnim enotam zagotovljena s predlogom rebalansa 2005 za materialne stroški v skupni 
Spr1' '' -265 tisoč SIT, pomeni v primerjavi z realizacijo preteklega leta povišanje v višini 12,9 %, v primerjavi s 

ejetim proračunom 2005 pa znižanje za 5 odstotnih točk. 

C"7'"" n>voju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Upjj ^ S°spodarna jn učinkovita poraba proračunskih sredstev za materialne stroške, in sicer tako, da je izvajanje 
storitev in posredovanje informacij javnega značaja zagotovljeno zakonito in pravočasno. 

- 'kazalci gospodarnosti bodo upoštevani: 
- ea '2ac'ja materialnih stroškov v letu 2005 glede na število prebivalcev; 
• r

ea'2aciJa materialnih stroškov v letu 2005 glede na število upravnih zadev; 
5? 'Zacija sredstev za reprezentanco v letu 2005 ob upoštevanju priporočila ministra v dopisu št. 014-00- 
y2/2003-8 z dne 05.08.2003; 

C 
s <Si 
(S VO 
D a, c/a 
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- poraba mobilnega telefona za načelnike UE ob upoštevanju sklepa Vlade Republike Slovenije št. 046/01-2003-1 
z dne 03. 07. 2003 ter poraba mobilnega telefona za druge zaposlene ob upoštevanju priporočila ministra. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Ni povezave z načrti razvojnih programov. 

Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za izdatke iz integralnih proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih enot. Vključeni 
so načrtovani izdatki za nakup oziroma zamenjavo opreme, prevoznih sredstev in drugih osnovnih sredstev ter za 
investicijsko vzdrževanje. 

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

(v 1000 SIT) 
Realizacija 2004 

1 
Sprejeti proračun 2005 

2 
Predlog rebalansa 2005 

3 
Indeks 
4 = 3/1 

Indeks 
5=3/2 

129.093 130.881 136.032 105,38 103,93 

Višina sredstev, ki so upravnim enotam zagotovljena s predlogom rebalansa 2005 za male investicije v skupni višu" 
136.032 tisoč SIT, pomeni v primerjavi zrealizacijo preteklega leta povišanje v višini 5,38 % in v primerjavi s 
sprejetim proračunom povišanje za skoraj 4 %. 

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

Letni cilj je izvedba vseh planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja in s tem izboljšanje pogojev dela na 
upravnih enotah, kot kazalec doseganja ciljev pa bo upoštevan obseg izvedbe le-teh. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Celoten obseg pravic porabe na skupini proračunskih postavk Investicije in investicijsko vzdrževanje je povezan z 
načrti razvojnih programov. 

Vplačane tiskovine 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za izdatke iz namenskih proračunskih postavk Vplačane tiskovine upravnih enot, preko katerih poteka 
financiranje zaračunljivih tiskovin. V okviru teh postavk se izvajajo naloge izdajanja potnih listin, osebnih izkaznic, 
registrskih tablic, prometnih dovoljenj, orožnih listin in ostalih tiskovin. 

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

Obseg predvidenih sredstev temelji na določilih sklenjenih v krovnih pogodbah z dobavitelji zaračunljivih tiskovin. 

(v 1000 SjT) 
Realizacija 2004 

1 
Sprejeti proračun 2005 

2 
Predlog rebalansa 2005 

3 
Indeks 
4 = 3/1 

Indeks 
5 

1.954.933 2.974.542 2.330.313 119,2 ičmZJ 

Načrtovana poraba v letu 2005 je precej nižja od planirane s sprejetim proračunom 2005 (za skoraj 22 odstotni 
točk) in nekoliko višja glede na realizacijo v preteklem letu (za 19,2 %), in sicer zaradi sprememb na področju 
zakonodaje glede varnosti v cestnem prometu in zakonodaje glede potnih listin. 

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

Letni cilj je poravnati vse nastale obveznosti iz naslova zaračunljivih tiskovin v izogib zamudnim obrestim. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Proračunske postavke Vplačane tiskovine upravnih enot niso povezane z načrti razvojnih programov. 



Sic * 
tj P'na Proračunskih postavk tipa 5 (sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja) in 

a (sredstva odškodnine) 

"Molitev dejavnosti v okviru skupine proračunskih postavk 
Qr 

, 23 jzdatke iz namenskih proračunskih postavk upravnih enot. Vključeni so načrtovani izdatki za nakup 
"nalniške opreme in drugih manjših osnovnih sredstev. 

°dišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

v skupni višini 5.135 tisoč SIT je prenesen iz leta 2004, ostanek pravic porabe v skupni višini 11.219 
pa je ocenjen glede na planirano prodajo osnovnih sredstev v letu 2005. 

Cl^'na "tvoju skupine proračunskih postavk in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
j-*tna cilja sta prodaja tehnološko zastarele in dotrajane računalniške opreme ter starega pisarniškega pohištva, ki se 

uporablja več, ter s sredstvi iz tega naslova nakup novih osnovnih sredstev. 
^ Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevan obseg izvedbe planiranih dejavnosti. 

"MoZitev projektov v okviru proračunske postavke 

'anirani izdatki iz navedenih proračunskih postavk so povezani z načrti razvojnih programov. 

<N 
D o. C/3 

,8' **12005 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

62 UPRAVNE ENOTE 

Bilanca odhodkov 
vtisi 

let o 20°5 

t 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa j005 
proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 prof -- (5) 

(') (2) (3) <4>-<l> + (3) "- 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

62 [UPRAVNE ENOTE 

|620^J^Ujg™vns^not^jdovščina 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 
04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

1 20.285.231Y I00,00| | -777.267'|j 19.507.964^ F~~ 

-9348 | 262.9971 

|620^^JjUpravn^not^Brežic^ 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

2404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 
04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

l6203^JUgrjivn^iiot^Celj^ 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Q4Q4 Upravne službe na lokalnem nivoiu 
04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

[6204 ^Upravna enot« Cerknica 

[6205^jiUpravna enota Črnomelj 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

04046201 Administracija upravnih enot 

04046202 Upravne storitve upravnih enot 

272345 

272345 

272.345 
240.445 

31.900 

J 

309.258 I 

309.258 

309.258 

268.237 
41.021 

|r" 666.2781 ~ 

666.278 

666.278 
536.278 
130.000 

11 220.129 | f 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 220.129 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Q4Q4 upravne službe na lokalnem nivoiu 220.129 
04046201 Administracija upravnih enot 198.129 

i 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 22.000 

1 229-320V" 

229320 

229.320 

203.960 
25.360 

|6206 I Upravna enota Domžale □r 424 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

.694|: 

424.694 

424.694 
340.854 

83.840 

1341 j 

134 

U4 
1,19 
0,16 

LS2 
1,32 
0,20 

3,28 

3.28 
2,64 

0,64 

1.09 
0,98 

0,11 

Lil 
1,01 
0,13 

2,09| 

2,09 

2.09 
1,68 
0,41 

-9348 

-7.707 
6.814 

-14.521 

-19.472 

-19.472 
25.453 

-44.926 

-14,763 
-5.650 
-9.118 

-14.359 
-2.423 

-11.936 

-37.058 I 

-37.058 

-37.058 
-9.207 

-27.851 

262.997 

i2J4g 262-997 
-2.328 238.117 
-7.020 24.880 

L52| ! -7.707"|' 3013511 

1,52 -7.707 301.551 

301.551 
275.051 

26.500 

& 
\M 
o,i" 

3|28| [ -19.47211 646.8051 

646.805 

646.801 
561.731 

85.074 

1,09"| f -14.76811 20536ll 

1,09 -14.768 205.361 

& 
lP> 

lg) 

1,05 

1.131 i -143591 j~ 214.96 ll 

1,13 -14.359 214.961 

214.961 
201.537 

13.424 

387.6361 

387.636 

387.631 
331.647 

55.989 

J* 
1,7° 
oP 
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U/Pa ' IZDa tki po programski strukturi 
VNE ENOT F 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

:j. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 
)5proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
2^ /3* (4i = m + m 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa 
proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 

(lj (2)   (3) (4)=.(l) + (3) 

l36.373| 

vjrosupi^p 

r^T,NExADMlN,STRATIVNE SLUŽBE SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

na lokalnem nivoiu 

*^0462 ' ^m*n,slTac'ja upravnih enot 
i  Spravne storitve upravnih enot 
   

272.220 1,34 -8.314 263.906 

nirsKa Bistrica  

iN SPtN^SADMlN1STRAT1VNE SLUŽBE 
0404 

0Sne javne storitve 

^®^6202 m'n'stracija upravnih enot 
^Pravne storitve upravnih enot 
 L L„ ^^ 'Vna lTn|n Lr 

O4 I' 

'NSP,N^adm,nistrativne SLUŽBE 

^ litra c NE JAVNE STORITVE 

Administracija upravnih enot 

193.305 
176.442 

16.863 

159.24ŠV 

159.245 

159.245 
139.134 

1709 

m 
0,87 

0,08 

2.031 
2.188 
-I57 

195.336 

195.336 
178.630 

16.706 

0,79 

0.79 
0,69 

9.915 

M15 
10.442 

169.160 

169.160 
149.576 

1,35 

1.00 
0,92 
0,09 

0,79| ; 9.9151 169.1601 I 0,87| 

0,87 

0.87 
0,77 

poročevalec, št. 31/VII 



SPU/PU • IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

62 UPRAVNE ENOTE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

"ctrukt. rebal- 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa s' ^ i(|05 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 pr°rs - (5) 
(D (2) (3) (4) = (1)^(3) 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

04046202 Upravne storitve upravnih enot 

! 62jl^^JJUpi^vna^enotaJesenice 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 
04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

[6215j!u pravna enota Kamnik 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 

04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

|6216^^Upravnaj:notaJCočevje^ 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 

04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

(6217 |Upravna enota Koper 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 

04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

|621^JUgMvn^notsM<ranj^ 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

.0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 
04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

713.196 

713-196 
624.393 

88.803 

3,Si| f -1.7391! 
»/ 

3,52 -1.739 711.457 

[6219 J|UpMVMenotaJKrfl^ 348.169 jj~ 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 348.169 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 348.169 
04046201 Administracija upravnih enot 296.002 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 52.167 

-1.739 711.457. 
1.654 626.047 

-3.393 85.410 

Ulji | -15.9701! 332.199]| 

1,72 -15.970 332.199 

i£2 
3,08 
0,44 

1.72 
1,46 
0,26 

-15.970 

-15.970 
6.169 

-22.139 

222J22 
302.171 

30.028 

& 
1,5* 
0,1* 
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SPV/Pu. 

S2 
IZDA tki po programski strukturi Bilanca odhodkov 

UPRA KV£ enote 
Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SpU/p(j^p PP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
 O) (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

Upravna enota l .a. 

04 C 
SKUPNE administrativne službe 

SPLOŠNE javne storitve 

^žB^Sg-Službe na lokalnem nivoiu 

Administracija upravnih enot 
°4046202 t u spravne storitve upravnih enot 

r-—-,  

J "211.432*1" 

"■^LjUpravna enota 1 >n.rt" 

?mcPNE administrativne SLUŽBE 
^ N SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

201 Administracija upravnih enot 
046202 r, upravne storitve upravnih enot 

211.432 

21L432 
190.932 
20.500 

L04| I -8.8791' 202-5531 j 

202.553 1,04 

1.04 
0,94 

0,10 

-8.879 

-8.879 
-5.379 
-3.500 

202.553 
185.553 

17.000 

j " 180.972 1' 0,89| j 5.676| ! 186.6471 T 

180.972 

mm 
165.785 

15.187 

0,89 

0.89 
0,82 
0,07 

5.676 

MZ6 
-83 

5.759 

186.647 

186.647 
165.702 
20.946 

i^L^^vna^nota Lendava  

IN crNE*ADM1NISTRATIVNE SLUŽBE ^ SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

^^jVPS-Služhe na lokalnem nivoiu 

' Administracija upravnih enot 
04046202 i. upravne storitve upravnih enot 

"11 285.7971! • 1,4111 -10.205"|j 275.5921 

285.797 

285.797 
254.709 

31J 

1,41 

Ml 
1,26 

0,15 

-10.205 

-10.205 
-9.904 

•301 

275.592 

271592 
244.805 
30.787 

^fi^JJ^tnot^Litija -it— 

31.087 0,15 -301 30.787 

227.93011 "1,121 I -9.6981 218.2321 f_ 

227.930 1,12 -9.698 218.232 227.930 

227.930 
198.130 
29.800 

U2 
0,98 
0,15 

iMSS 
1.831 

-11.529 

^«r,NExADMmiSTRATIVNE SLUŽBE 
&04 E mvne STORITVE 
(^0^^^^^Mn.U.gkainern_nivgjy. 

1 Administracija upravnih enot 
046202 n„ Upravne storitve upravnih enot 29.800 0,15 -11.529 18.2 

^UT,;  , ,        
^»-^IsJravna ennt. 1 j.^.j— ~1| 2.729.1481|~ 13,45'| (" -181308 lf 2.547.8 
04 

^^.NE
X

ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 2.729.148 13,45 -181.308 2.547.8 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

(
M0462^rav-as^užbena likalnem nivoiu 2J22J4S 

(w Administracija upravnih enot 
"46202 1i„ „ 
  pravne storitve upravnih enot 

•SžTte"—    
^*^1'^£r»vna tnm, i    

218.232 
199.961 

18.271 

W|?  

.840 

2.261.148 

468.000 

UA1 
11,15 

-181.308 
-84.308 

2,31 -97.000 

04 „ 
lNcr,NExADMINlSTRATIVNE SLUŽBE PLOŠNE JAVNE STORITVE 

nivoju 

04ft/ir Administracija upravnih enot 2°2 Un r-^ pravne storitve upravnih enot 
'^6 "Vil; -—-  
^»*■1 J>r»vna ■ Lr 

04 1- 

IN op.NE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
5^ klOŠNE JAVNE STORITVE 

lokalnem nivoiu 
Administracija upravnih enot 

~Y~ 21qTć2 |  1,04| j -10.487IT 

2.S47.840 
2.176.840 

371.000 

i99.675 | £ 

210.162 

210.162 
189.357 

20.805 

1,04 

1.04 
0,93 
0,10 

167.041 |! " 0,82| [ 

-10.487 

-10.487 
-5.335 
-5.151 

-8.085 |' 

199.675 

.199,67? 
184.021 

15.654 

158 9561 f~" L  

167.041 

masi 
157.741 

0,82 

0.82 
0,78 

-8.085 

J„Q8? 
-9.132 

158.956 

158.956 
148.609 

1,041 

1,04 

1.04 
0,95 
0,09 

0,96| 

0,96 

£26 
0,85 
0,11 

1T4TI 

1,41 

JL41 
1,25 
0,16 

1 

1,12 

U2 
1,03 
0,09 

13,06^ 

13,06 

Jififi 
11,16 

1,90 

1,021 

1,02 

1.02 
0,94 
0,08 

0,81 

0.8 i 
0,76 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

62 UPRAVNE ENOTE 
Bilanca odhodkov Leto2»°5 

t 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa j005 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 Pror' " (J) 
(i) (2) (3) (4) = (1) + (3)_ ^ 

04046202 Upravne storitve upravnih enot 

|6227^JUpravna enota Maribor 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 
04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

6228 fUpravna enota Metlika 

6229^^jUpravn^ enota Mozirje 

!6230^^Upravna enota Murska Sobota 

(6231^JiUjjravni^enotaNovaGorica 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

9.300 

1.057.567 | 

1.057.567 

1.057.567 
883.567 

174.000 

| 161.665|r 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 161.665 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 161.665 
04046201 Administracija upravnih enot 150.966 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 10.699 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 210.297 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 210.297 
04046201 Administracija upravnih enot 185.077 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 25.220 

"V 563.935 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 563.935 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

04046201 Administracija upravnih enot 496.935 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 67.000 

' |T 663.00611 

[6232 

04 

Upravna enota Novo mesto 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Q4Q4 Upravne službe na lokalnem nivoju 
04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

663.006 

0,05 

J2ai 

1.048 

38.l"lT|r 

10.348 

1.095.6821 [2 

5,21 

5^1 
4,36 

0,86 

38.115 

38.115 
34.191 
3.924 

1.095.682 

1.095.682 
917.758 
177.924 

S& 
4,70 

O,?1 

0,801 r -2801 161-3851 

030 

0.80 
0,74 

0,05 

-280 

-280 
1.448 

-1.728 

161.385 

161.38Ž 
152.414 

8.971 

0^3 

0,78 
0,05 

1[ 210.29711 L04l|~ -4.0851| 206.2121 

1,04 

1.04 

0,91 
0,12 

-4.085 206.212 

-4.08? 
3.635 

-7.720 

2,78 

2.78 
2,45 

0,33 

2C6-212 
188.712 

17.500 

-2.7211| 56L214| 

-2.721 561.214 

1,<* 

0,97 

0,09 

-2.721 
7.635 

-10.357 

-30.134 1C 

?6UJ4 

504.571 
56.643 

632.872J 

2,59 

o;' 

-0 

J Ji 

3,27 -30.134 632.872 

681.383 
545.448 

135.935 

548.598 
111.965 
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%/?>(/. IZDa tki po programski strukturi 

ENOTE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SpU/Pu ,/pPlVGPR/pPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt rebal. 

proračun 200S proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
(D (2) (3) (4) = (l) + (3) (5) 

04 
lv e»NE«ADMlN1STRATIVNE SLUŽBE IIN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

*°*{a*rlem nivoiu 
(!,„ ' Administracija upravnih enot 
^6202 TT-.„v r-  pravne stontve upravnih enot 

Btte—  ^J"Pr»vna ennl 

203.168 

203.168 
179.488 
23.680 

II 234.9601 T 

234.960 

1,00 

LQQ 
0,88 
0,12 

462 

m 
5.039 

-4.576 

203.631 

203.631 
184.527 

19.104 

*ADMINISTRATIVNE SLUŽBE SPLOŠNE javne storitve 

"a *ot:alnem n'v0'u 

Administracija upravnih enot 
^6202 lin 

i> .. pravne storitve upravnih enot 

^^ii£™^a_enotaPostojna H| [ 246.484^ [j 

1,16 -14.058 

234.960 
189.460 

45.500 

1M 
0,93 
0,22 

-14.058 
10.442 

-24.500 

U2~|| -13.100 j r 

220.902 

220.902 
199.902 

21.000 

233385]| P 

'N SP.N^xADM1NISTRATIVNE SLUŽBE ^ LOSNE JAVNE STORITVE 

^0<i62o'lPraV1 ofealnem niycju 

^046202 ^m'n'strac'ja upravnih enot 
 ^Pravne storitve upravnih enot 

^^4fepr»vna VnrlTji iili"Dravi k< 
04 „ 1 

IN Sp.NJ\ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
!!jq4 0SNE JAVNE STORITVE 

^620] aV^'^^s-PaJefeInerrLnivoiu 
^^6202 Adm'n'strac'ja "pravnih enot 

Pravne storitve upravnih enot 

603.259 
• 

603.259 
515.909 

87.350 

183.T66V 

2,97 

2.97 
2.54 

0,43 

0.9011" 

-21.965 

-21.965 
-18.340 

-3.625 

7.046| j~ 

581.294 

581.294 

497.569 
83.725 

190.213j | 

"Ve- s'ontve upravn 

^J^avna-enota RadovlTiT« 04 - 

183.166 

183.166 
164.546 

18.620 

0,90 

0.90 
0,81 

0,09 

7.046 

1046 
8.916 

-1.870 

  11 " «4 

iN Sp.Nj^ADM,N|STRATIVNESLUŽBE 
SjOj OSNE JAVNE STORITVE 

^620| n ?s 1U ž be n J o k a) n e m nivoju 
^^ministracija upravnih enot 

'S/ižžT  

i o.ozu u,uy -i.o/u 

11 339.5921; i,67| | -12.999"11~ 

190.213 

190.213 
173.463 

16.750 

326 593^| | 

1,04 

1.04 
0,95 
0,10 

1,161! -147058^11 220.902^1 | 1,13| 

1,13 

2,98 

2.98 
2,55 
0,43 

~0Č8| 

0,98 

0.98 
0,89 
0,09 

~T67> 

339.592 

339.592 
295.592 

1,67 

1.67 
1,46 

-12.999 

-12.999 
187 

326.593 

326.593 
295.779 

1,67 

L£Z 
1.52 

1713 poročevalec, št. 31/VII 



SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

62 UPRAVNE ENOTE 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tis< isoč">'^r 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

 ——■—  r«b»'- Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa » „i ^ 
proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 prora 11 ^ 

(J) (2) (3) (4) = (1) + (3) 

04046202 Upravne storitve upravnih enot 

16240 

04 

JlJpravna^nota^RavnMiaJ^ 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

44.000 

282 376| 

0,22 

04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

Upravna enota Ribnica 

282.376 

282.376 
249.576 

32.800 

161.342 Jl 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

2404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 
04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

[6242^J;Upravna enota Ruše 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

MM Upravne službe na lokalnem nivoiu 

04046201 Administracija upravnih enot 

04046202 Upravne storitve upravnih enot 

161.342 

161-342 
148.578 

12.765 

216.976 

216.976 
195.057 

21.919 

(6243^^[UpravnajenotaSevnica 197.859^ f 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0404 Upravne službe na lokalnem nivoju 
04046201 Administracija upravnih enot 

04046202 Upravne storitve upravnih enot 

16244 ^Upravna enota Sežana 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0404 Upravne službe na lokalnem nivoiu 

04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

197.859 

197 J 52 
171.759 
26.100 

II 

315.614 

315.614 
258.564 

57.050 

jUpravna enota Slovenj Gradec  

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

235.057 

235.057 
204.877 

30.180 

1,3911 

-13.186 

~20.094|" 

30.814 

262.2831 

U9 

1.39 
1,23 
0.16 

-20.094 

-20.094 
-20.094 

0 

262.283 

262.283 
229.483 

32.800 

0 
1,18 
0.17 

4.775||~ 166.117| 

0,80 

0.80 
0,73 
0,06 

4.775 

4J7$ 
6.786 

-2.011 

166.117 

I66JI7 
155.363 

10.753 

216.97611 1,07^1 ~-10.287 j | ^206^6891 

1,07 

Lsa 
0,96 

0,11 

-10.287 

-10.287 
-8.287 

-2.000 

0,98| | -r583~hr 

206.689 

226,652 
186.769 

19.919 

o,«5 

0,06 

ti* 

i* 
o,*> 
0,1" 

0,98 -2.583 195.277 

-2.583 121222 

-1.853 169.907 

-730 25.370 

1361 j -20.69911 294^915 j| 

294.915 

MS 
0,85 

0,13 

1,0" 

Ufi 
O,«7 

0,13 

l2) 

iS1 

-20.699 

1,16 

U6 
1,01 
0,15 

-9.861 

r2J61 
2.039 

-J 1.900 

225.195 

221ISŽ 
206.915 

18.280 

I,®6 

0,09 
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(}
V/?V'IZDA tkJ PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005 

ENOTE v tisoč tolarjih 

Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 
oračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
  (3) (4) = (l) + (3) (5) 

I r T57| 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe 
proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 

(D (2) (3) 

3304 y 
lokalnem nivoi' 

' Administracija upravnih enot 

Igj--^ ^ Upravne storitve upravnih enot 

?n !^e,adiv1inistrativne SLUŽBE 
»404 °ŠNEJAVNE STORITVE 

^620l AH™- .. 
(Un« ammistracija upravnih enot U46202 IT 
 Pravne storitve upravnih enot 

P" Celju  
04 

m ^.NEXADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
( "LOSNE JAVNE STORITVE 
■ Upravne ?11, *k„ _ . ..... 226.040 

186.040 

^■»•4-^avna enota Tnlmjn 
O4 ^ 

IN Sp.NExADWINISTRATIVNE SLUŽBE 
0^ 1.0SNE javne storitve 

0«0462o, "e S'u/bcjia lokal.ncm nivojii 

^^6202 Administraci.ia upravnih enot 
^Pravne storitve upravnih enot 

N^^>vna enota Ti-hnvTi^ 
04 Sk"i 

283.257 1,40 271.942 

-5.132 255.0 
-6.182 16.9 

-■4J34V 2TS7216~| 

222.250 

222.250 
199.420 

-4.034 
-6.103 

218.2.16 
193.317 

1,39 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

62 UPRAVNE ENOTE 
Bilanca odhodkov 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti 

cirukt- re" 
Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa 100? "r VJVU C7u um. spi cj. opi ciiiciiiuc ricuiug icuaiai"« % ti t i 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 ptSfi-" 

04046202 Upravne storitve upravnih enot 

;6253 | Upravna enota Trebnje 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

04046201 Administracija upravnih enot 

04046202 Upravne storitve upravnih enot 

|6254 |Upravna enota T rž ič 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

2424 Upravne službe na lokalnem nivoiu 
04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

[625S ^[Upravna^notaVelenje 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

|6256 ljUpravna enota Vrhnika 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

2424 Upravne službe na lokalnem nivoju 
04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

[6257 [[Upravna enota Zagorje ob Savi 
* 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

2424 Upravne službe na lokalnem nivoiu 
04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

;6258^JLIpravna enota Žalec 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

04046201 Administracija upravnih enot 
04046202 Upravne storitve upravnih enot 

210.013 

210.013 
191.098 

18.915 

1,04| j 6.527 [ f 

1,04 6.527 216.539 

1.04 
0,94 

0,09 

4522 
7.819 

-1.292 

386.248 | f 

386.248 

386.248 
310.498 

75.750 

216J12 
198.916 

17.623 

l,90fr | -19796011 366^2881 

1,90 -19.960 366.288 

0 
1,02 

0,09 

1.90 
1,53 
0,37 

-19.960 
10.790 

-30.750 

213.2lTl|l iTo^ T 

213.211 1,05 

366.288 
321.288 

45.000 

l49~|| r 213361J 

213.211 
176.951 
36.260 

1|| 170.091 llf 

L25 
0,87 

0,18 

149 

149 
13.493 

-13.343 

4.2071 T 

213361 

213.361 
190.444 

22.917 

"l65.884]| 

1.65 

oP 

iS? 
0,98 

0,12 

0$ 
170.091 0,84 -4.207 165.884 

44?. 163 
361.772 

81.390 
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Leto 2005 

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

3. PRAVOSODNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 

'^12005 
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v 

41, 42, 46, 50 

SODIŠČA 

4 
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KAZALO 

1. del 

A - Bilanca odhodkov 

09 - PRAVOSODJE  1721 
0902 - Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč  1721 

2. del 

4111 - Vrhovno sodišče RS    1727 
A - Bilanca odhodkov 

09024101 - Administracija vrhovnega sodišča.  1727 

09024102 - Brezplačna pravna pomoč  1729 

09024104 - Informatizacija sodišč  1729 

09024105 - Posodobitev evidentiranja nepremičnin  1731 

09024106 - Reševanje sodnih zaostankov - posebni programi in programi sodišč  1732 
4112 - Sodni svet RS......     ..... ........ ....   .... ..... 1732 

A - Bilanca odhodkov 

09024103 - Administracija Sodnega sveta  1732 
4211 - Višje sodišče Celje  1734 

A - Bilanca odhodkov 

09024201 - Administracija višjih sodišč  1734 
4212 - Višje sodišče Koper     1737 

A - Bilanca odhodkov 

09024201 - Administracija višjih sodišč    1737 
4213 - Višje sodišče Ljubljana.    ••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••• 1740 

A - Bilanca odhodkov 

09024201 - Administracija višjih sodišč    1740 
4214 - Višje sodišče Maribor      1742 

A - Bilanca odhodkov 

09024201 - Administracija višjih sodišč  1742 
' - Okrožno sodišče v Celju ••••••••••••■• •••••••••••••■••••*••■• ••••••••• ••••••••••• •••••••••••••••••••••»•••••••••••••• ••••••••••»••••••■ 1745 
A - Bilanca odhodkov 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč    1745 
4^16 - Okrožno sodišče v Kopru  1749 

A - Bilanca odhodkov 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč    1749 
4217 - Okrožno sodišče v Kranju  1757 

A - Bilanca odhodkov 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč    ■ 1757 
4^18 - Okrožno sodišče v Ljubljani  1762 

A. Bilanca odhodkov 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč  1762 

'8. 
""J200S 
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4 

4219 - Okrožno sodišče v Mariboru......   ' 
A - Bilanca odhodkov 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč    

4220 - Okrožno sodišče v Murski Soboti    1771 

A - Bilanca odhodkov 
1771 09024202 - Administracija okrožnih sodišč   

4221 - Okrožno sodišče v Novi Gorici  ^ 
A - Bilanca odhodkov 

1777 09024202 - Administracija okrožnih sodišč  
1785 

4222 - Okrožno sodišče v Novem mestu — 
A - Bilanca odhodkov 

1785 
09024202 - Administracija okrožnih sodišč  

j 791 
4223 - Okrožno sodišče v Krškem •••••••••••••••••••••»••••••••t»••••»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••********** 

A - Bilanca odhodkov 
1791 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč  
1798 

4224 - Okrožno sodišče na Ptuju        
A - Bilanci odhodkov 

17 98 
09024202 - Administracija okrožnih sodišč  

1801 
4225 - Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu  

A - Bilanca odhodkov 
' 1801 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč....;  
1802 

4611 - Upravno sodišče Republike Slovenije    
A - Bilanca odhodkov 

1802 
09024601 - Administracija upravnega sodišča  ^ 

5011 - Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani.....    
A - Bilanca odhodkov ,„i 1804 

09025001 - Administracija višjega delovnega in socialnega sodišča  ^q5 

5012 - Delovno sodišče v Celju  
A - Bilanca odhodkov ^ 

09025002 - Administracija delovnih in socialnih sodišč  ^ 

5013 - Delovno sodišče v Kopru  
A - Bilanci odhodkov 

09025002 - Administracija delovnih in socialnih sodišč  

5014 - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani  
A - Bilanca odhodkov 

09025002 - Administracija delovnih in socialnih sodišč  ^ 

5015 - Delovno sodišče v Mariboru  
A - Bilanca odhodkov , 

09025002 - Administracija delovnih in socialnih sodišč  
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1. del 

A * Bilanca odhodkov 

09 
PRAVOSODJE 

®P« področje drlavnega proračuna, poslanstva predlagatelja finančnega načrta znotraj področja 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave), preko ključne naloge zagotoviti 
vsakomur pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja 
odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče (23. člen Ustave). Vrhovno sodišče v delu 
Področja proračunske porabe, za katerega je zadolženo, kot predlagatelj finančnega načrta skrbi za zagotavljanje 
»nančnih sredstev za vsa redna in specializirana sodišča ter Sodni svet RS. 

°Vtaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč 

- Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč  

glavnega programa 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave), preko ključne naloge zagotoviti 
sakomur pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja 

°ča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče (23. člen Ustave). Sodišča in Sodni svet RS 
opravljajo svoje naloge na podlagi določb Zakona o sodiščih, Zakona o sodniški službi. Zakona o delovnih in 
socialnih sodiščih in Zakona o upravnem sporu, ki opredeljujejo pristojnosti posamezne vrste sodišča oz. Sodnega 
veta Rs, poleg tega pa sodišča zagotavljajo tudi izvajanje Zakona o brezplačni pravni pomoči. Vrhovno sodišče 

®g pristojnosti sojenja tudi vodi evidenco sodne prakse sodišč Republike Slovenije in spremlja sodno prakso 
javnih sodišč, ter skrbi za enotno sodno prakso. Centralna pravosodna knjižnica Vrhovnega sodišča je 

okovno znanstvena, specialna in javna knjižnica za pravno področje. Finančna služba Vrhovnega sodišča skrbi za 
gotavljanje finančnih sredstev za poslovanje vseh sodišč, preko Notranje revizijske službe Vrhovno sodišče 

Pravlja notranjo kontrolo njihovega poslovanja, Skupna kadrovska služba Vrhovnega sodišča pa skrbi za 
r°vsko načrtovanje vseh sodišč. V proračunu Vrhovnega sodišča se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje 

ntra za informatiko, ki skrbi za izvajanje enotne tehnološke podpore poslovanja sodišč ter za pravni informacijski 
em sodišč (podprograma Informatizacija sodišč in Posodobitev evidentiranja nepremičnin), ter podporo izvajanju 

javnosti po 60. členu Zakona o sodiščih (podprogram Reševanje sodnih zaostankov - posebni programi in 
grami sodišč) in za zagotavljanje brezplačne pravne pomoči po Zakonu o brezplačni pravni pomoči (podprogram 

rezplačna pravna pomoč). 
/t • • • ni Cl0* glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

dolgoročni cilj je zagotoviti vsakomur pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez 
^ Potrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče (23. člen Ustave). 

aV"iletni 'zvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

ni'h' ^^ S0 v °'cv'r rednega sodstva prešli sodnik za prekrške. Ocena priliva novih prekrškovnih zadev in hitrosti 
?Vega reševanja po novi zakonodaji so povsem negotovi, zato se letni izvedbeni cilji nanašajo izključno na a,e sodne zadeve. 

l*etl?.i. izvedbeni cilji za leto 2005 so: 
2' c'Jnj količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,04 < 
3 .' J"! količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 10,0 mesecev 
4 ! J.n! količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,1 
5' Jni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 11,0 mesecev 

• Nižanje sodnih zaostankov pri pomembnejših zadevah za 5 % 
Pr°grami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
41q'~ Vrh0vr>0 sodišče RS 

2410, Administracija vrhovnega sodišča 

0on 4' 02 Brezplačna pravna pomoč "24104 Informatizacija sodišč 

N'2005 1721 poročevalec, št. 31/VII 



09024105 Posodobitev evidentiranja nepremičnin 
09024106 Reševanje sodnih zaostankov - posebni programi in programi sodišč 

4112 - Sodni svet RS 
09024103 Administracija Sodnega sveta 

4211 - Višje sodišče Celje 
09024201 Administracija višjih sodišč 

4212 - Višje sodišče Koper 
09024201 Administracija višjih sodišč 

4213 - Višje sodišče Ljubljana 
09024201 Administracija višjih sodišč 

4214 - Višje sodišče Maribor 
09024201 Administracija višjih sodišč 

4215 - Okrožno sodišče v Celju 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4216 - Okrožno sodišče v Kopru 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4217 - Okrožno sodišče v Kranju 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4218 - Okrožno sodišče v Ljubljani 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4219 - Okrožno sodišče v Mariboru 
09024202 Administracija okrožnih sodišč § 

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

C* 
4221 - Okrožno sodišče v Novi Gorici * 

09024202 Administracija okrožnih sodišč < 
p 

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

• 
4223 - Okrožno sodišče v Krškem 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4224 - Okrožno sodišče na Ptuju 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4225 - Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 
09024202 Administracija okrožnih sodišč 

4611 - Upravno sodišče Republike Slovenije 
09024601 Administracija upravnega sodišča 

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

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

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

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

5015 - Delovno sodišče v Mariboru 
09025002 Administracija delovnih in socialnih sodišč 
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Sfv. 
KRATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

IL^HOVNOSODtfČE RS 

Snj/PPP/GPR 

Bilanca odhodkov 

yRHQVNQ SODIŠČE RS 

09O2 

Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

Sprejeti StrukL sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt rebal. 
proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 

~ (i)" (2) (3) (4) = (1) + (3) (5) 

^BAVOSODJF 2.289.504 

^Mrdinacija vrhovnega sodiiča in delovanje 2.289.504 

| 2.289.5041 100,00| 

100.00 
100,00 

561.885 |' 2.851.389 

561.885 2.851.389 
561.885 2.851.389 

100,00| 

100.00 
100,00 

( 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 

Bilanca odhodkov Leto 2"05 

f,UočtoMt 

SPU/PPP/GPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Struk'1"^005 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 prora "n ^ 
(D (2) " (3) (4) = (1) + (3)  

iom |42 |V1§JA IN OKROŽNA SODIŠČA | 21.238.2531 100,00| ~ 5^849.5701; 27.087.822j 

09 PRAVOSODJE 21.238.253 100.00 5.849.570 27.087.822 
0902 Koordinacija vrhovnega sodiSča in delovanje 21.238.253 100,00 5.849.570 27.087.822 

sodiSČ 

poročevalec, št. 31/VII 1724 
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SP(J'IZDA tki po PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Leto 2005 

"-i-fo4 VNO SODIŠČI■ RFP11R11KF Si nVFNIJF   v tisoč tolarjih 

jp Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 
^PP/GPR proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 

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

^»JpPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE I 589.8281 100,001 31.01 I I 620.83911 100,001 
SLOVENIJE  1 1 1 ' 1 

ftg ■ 
^S4LVQSODJE 589.828 100.00 31.011 620.839 100.00 

0902 v 
°ordinacija vrhovnega sodiSČa in delovanje 589.828 100,00 31.011 620.839 100,00 

sodišč 
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SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA 

Bilanca odhodkov Leto 

, tisoi tolarfi. 

SPU/PPP/GPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Str"kt _ 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 prof* .S ^ 
 (D (2)  (3) (4) = (i)+ (3) 

50 [DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA^ l~ 1.688.0~73|r 

29 PRAVOSODJE 1.688.073 

100,l>0| | " 68.248 | 1.756.321 \ [ 

0902 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

1.688.073 

100.00 

100,00 

68.248 

68.248 

1.756.321 

1.756.321 

poročevalec, št. 31/VII 1726 



2. del 

- Vrhovno sodišče RS -.ž-8 , 

^ ~ Bilanca odhodkov 

!902410i - Administracija vrhovnega sodišča 

PpM podprograma 

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

oloča pristojnosti Vrhovnega sodišča Republike Slovenije: 
1- sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v upravnih in računsko upravnih sporih, razen v zadevah, za katere 
2 zakon določa pristojnost drugega sodišča prve stopnje, 

sojenje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe sodišča prve stopnje v zadevah iz prejšnje točke ter o 
pntožbah zoper odločbe sodišč prve stopnje, za katere tako določa zakon, 

4' S0JenJe na tretji stopnji o rednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč droge stopnje, 
odločanje o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč, razen v primerih, ko je za odločanje o izrednem 

5 Pravnem sredstvu pristojno drugo sodišče, 
odločanje v sporih o pristojnosti med nižjimi sodišči, razen v primerih, ko zakon določa, da je za odločanje o 

g takšnem sporu pristojno drugo sodišče, 
j °dl°čanje o prenosu pristojnosti v primerih, ki jih določa zakon, 

opravljanje drugih zadev, kijih določa zakon. 

Vrhovno sodišče tudi vodi evidenco sodne prakse sodišč Republike Slovenije in spremlja sodno prakso meddržavnih 
lSC» ter skrbi za enotno sodno prakso. Centralna pravosodna knjižnica Vrhovnega sodišča je strokovno 

anstvena, specialna in javna knjižnica za pravno področje. Finančna služba Vrhovnega sodišča skrbi za 
gotavljanje finančnih sredstev za poslovanje vseh sodišč, preko Notranje revizijske službe Vrhovno sodišče 

P avija notranjo kontrolo njihovega poslovanja, Skupna kadrovska služba Vrhovnega sodišča pa skrbi za 
ovsko načrtovanje vseh sodišč. V proračunu Vrhovnega sodišča se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje 

ntra za informatiko, ki skrbi za izvajanje enotne tehnološke podpore poslovanja sodišč ter za pravni informacijski 
em sodišč (podprograma Informatizacija sodišč in Posodobitev evidentiranja nepremičnin), ter podporo izvajanju 

javnosti po 60. členu Zakona o sodiščih (podprogram Reševanja sodnih zaostankov - Posebni programi in 
grami sodišč) in za zagotavljanje brezplačne pravne pomoči po Zakonu o brezplačni pravni pomoči (podprogram 

rezplačna pravna pomoč). 
0nske in druge pravne podlage 

Zakon o sodiščih, Zakon o delovnih in socialnih sodiščih, Zakon o sodniški službi, Zakon o upravnem sporu, Zakon 
J vnih financah, Zakon o javnih uslužbencih, Sodni red, Zakon o pravniškem državnem izpitu, Zakon o brezplačni 

Pravm pomoči. 

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

dolgoročni cilj Vrhovnega sodišča je reševanje pripadlih sodnih zadev v razumnem roku 
JLcthi * 

'ivedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilji: 
2' a|jni količnik obvladovanja pripada zadev je 1,0, 

Jm količnik povprečnega časa reševanja zadev je 11,5 mesecev, 3, zagotoviti potrebna finančna in kadrovska sredstva za nemoteno delovanje sodišč. Indikator cilja je realizacija 
Proračuna za leto 2005, planirani rezultat pa poslovanje brez primanjkljaja, 
zagotoviti ažurno in splošni ter strokovni javnosti dostopno evidenco sodne prakse. Indikator cilja je tekoče 
P njenje računalniške baze v P1S, objava na domači spletni strani in izdaja zbirk sodnih odločb, planirani 
rezultat pa objava vseh odločb tekočega leta v PIS in izbranih odločb v knjižni zbirki, 5. zagotoviti kontrolo 

nančnega in računovodskega'poslovanja sodišč. Indikator cilja so opravljene revizije, planirani rezultat pa 
'Zvedba revizij po načrtu revizij za leto 2005, 
zagotoviti dostopnost strokovne literature splošni in strokovni javnosti. Indikator cilja je število kosov 
abavljene literature, planirani rezultat pa 600 - 700 kosov knjižnih novosti in 160 - 160 revij in časopisov. 

'8. 
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3053 - Plače 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotovitev sredstev za plače vseh zaposlenih na Vrhovnem sodišču. 

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

Akt Sodnega sveta o določitvi sodniških mest na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije določa, da ima sodišče 
predsednika in 41 sodnikov. Na dan 31.12.2004 je bilo na sodišču 38 vrhovnih sodnikov (37 sodnikov in predsednik 
sodišča), 9 dodeljenih sodnikov, in 66 administrativno tehničnih delavcev, od tega 9 strokovnih sodelavcev. V 
skladu s kadrovskim načrtom za leto 2005 je na dan 31.12 2005 predvidena zaposlitev 39 sodnikov in 77 sodnega 
osebja. Sredstva za plače so planirana v skladu s Proračunskim priročnikom za pripravo predloga rebalansa za let0 

2005 in kadrovskim načrtom Vrhovnega sodišča za leto 2005. 

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

Letni cilj je realizacija vseh zaposlitev po kadrovskem načrtu Vrhovnega sodišča za leto 2005. 

3377 - Materialni stroški 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški so namenjeni za izvajanje tekočih nalog in vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drug0 

blago ter plačila za opravljene storitve, ki se pridobivajo na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energij®- 
izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, proizvodne in neproizvodne storitve, ki J"1 

opravljajo pravne ali fizične osebe, intelektualne storitve itd., vsi pa so v funkciji izvajanje pristojnosti Vrhovnega 
sodišča, ki so razvidne iz opisa podprograma. 

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

Izhodišče izračuna je realizacija proračuna za leto 2004. Dodatno so se planirala sredstva povezana s povečanjem 
števila zaposlenih in s tem povezanim povečanjem obsega rešenih zadev, ter sredstva potrebna za najem prostorov. 

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

Letni cilji so določeni na nivoju podprograma, s tem, da se v okviru te proračunske postavke zagotavlja financiranje 
materialnih stroškov tudi za dejavnosti povezane z drugimi podprogrami v okviru Vrhovnega sodišča. 

7948 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru podprograma Administracija Vrhovnega sodišča se na tej proračunski postavki zagotavljajo le sredstva za 
nujno potrebne investicije, kijih zaradi nepredvidljivosti in nujnosti ni mogoče financirati iz sredstev Ministrstva 
pravosodje, tj. manjše investicije. 

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

Izhodišče finančnega načrta je realizacija proračuna za leto 2004 in Proračunski priročnik za pripravo predlog3 

rebalansa za leto 2005. 

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

Zagotovitev nabave vse nujno potrebne opreme. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se izvaja projekt NRP 4111 -04-0001. 

6880 - Centralna pravosodna knjižnica 

Obrazlolite\ dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Centralna pravosodna knjižnica Vrhovnega sodišča je edina strokovno znanstvena, specialna in javna knjižn'ca 23 

pravno področje v Sloveniji in mora zato skrbeti za zadostno dostopnost domači in tuje strokovne literature. 

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

Izhodišče za pripravo finančnega načrta je realizacija proračuna za leto 2004. 



e,ni c'0' na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih eiljev 
Letni cilj zagotoviti dostopnost strokovne literature splošni in strokovni javnosti. Indikator cilja je število kosov 
nabavljene literatur^, planirani rezultat pa 600 - 700 kosov knjižnih novosti in 160 - 160 revij in časopisov. 

^'"Volitev projektov v okviru proračunske postavke 

Brezplačna pravna pomoč  

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

bonske in druge pravne podlage 

Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), Uradni list RS, št. 48/01 in 50/04. Pravilnik o pogojih in postopku za 
vpis v register oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči, Uradni list RS, št. 83/01. 

ol8°ročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti uresničevanje pravice do sodnega varstva vsem osebam, ki brez škode za svoje preživljanje in 
Izživljanje svoje družine te pravice ne bi mogle uresničiti (1. člen ZBPP) in izpolnjujejo pogoje ter merila, ki jih 
QoIoča zakon. 

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

Zagotoviti tekoče izvajanje Zakona o brezplačni pravni pomoči in izplačevanje stroškov vseh oblik brezplačne 
V116 pomoči. Indikatorje število odobrenih prošenj za brezplačno pravno pomoč. 

o
660" ®rezplačna pravna pomoč 

"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

^ ^°dišče je realizacija proračuna za leto 2004. 
c'lji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

elt1' c"j' so določeni na nivoju podprograma. 

^Informatizacija sodišč        
P's P°dprograma 

vzry\ ^ enotne tehnološke podpore poslovanja sodišč zajema tehnološko posodobitev strojne in programske opreme, postavitev učinkovitih programskih aplikacij za spremljanje najpomembnejših postopkov pred sodišči splošne 

a ,l°-'riost' in specializiranimi sodišči ter izobraževanje sodnikov in sodnega osebja iz določenih programskih 
"P'ikacij. 

nslce in druge pravne podlage 

(jQ
e^'ronsko podporo poslovanja sodišč predvideva Zakon o sodiščih v 70. členu in Sodni red v določbah 46. ter 150 

nPr 7 "ena- Vsebinsko določajo možnost uvedbe računalniško podprtih informacijskih sistemov področni zakoni: ■ aKon o sodnem registru, Zakon o zemljiški knjigi itd. 
S°fOd i cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

hitr^°r0i*n' c''j Je vzpostavitev učinkovitega poslovanja sodišč, ki zajema izboljšanje kvalitete odločanja, večjo 
del°St S0(^n''1 postopkov, zmanjšanje zaostankov v posameznih sodnih postopkih in vzpostavitev prijaznejšega 
opr

OVne8a okolja. Dejavnosti temeljijo na izvedenih javnih naročilih za nakup in vzdrževanje strojne in programske 
ln vodenju posameznih projektov po enotni metodologiji projektnega vodenja. 

o 
VO 
Oi 

a podlagi Zakona o brezplačni pravni pomoči morajo sodišča in osebe, pooblaščene za nuđenje brezplačne pravne 
"»oči, osebam, ki brez škode za svoje preživljanje in preživljanje svoje družine ne bi mogle uresničiti pravice do 

ega varstva, zagotoviti to pravico z nuđenjem redne, izredne, izjemne, posebne ali nujne brezplačne pravne 
Pomoči. . gj 

'8. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

letna zamenjava 1/3 strojne opreme na sodiščih (1200 kosov), 50% zamenjava operacijskega sistema >j> 
pisarniškega okolja redno vzdrževanje informacijske opreme, zagotovitev dostopa vseh uporabnikov do lokalni" 
računalniških mrež (trenutna dostopnost je približno 90 %), zagotovitev dostopa vseh sodnikov, strokovnin 
sodelavcev in referentov do intraneta Vrhovnega sodišča, 98 % usklajenih vložkov v elektronski zemljiški knjigi do 
konca prve polovice leta 2005 (trenutna usklajenost je 97 %), zagotovitev javnosti zemljiške knjige (dostopn°st 

odvetnikom, notaijem in drugim zainteresiranim uporabnikom), vzpostavitev elektronskega spremljanj3 

nepravdnega in upravnega postopka ter postopka v zvezi z gospodarskimi spori na sodiščih prve stopnje ter višjih'n 

vrhovnem sodišču; prenova izvršilnega vpisnika in lokalnih aplikacij elektronskega sodnega registra in izvedo 
projekta elektronskega spremljanja kazenskega postopka po sprejetju novelirane procesne kazenske zakonodaje 
(trenutno je projekt v inicialni fazi). 

«r 

7949 - Informatizacija sodišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt enotne tehnološke podpore poslovanja sodišč zajema tehnološko posodobitev strojne in programske opreme, 
vzpostavitev učinkovitih programskih aplikacij za spremljanje najpomembnejših postopkov pred sodišči uj 
izobraževanje sodnikov in sodnega osebja iz določenih programskih aplikacij. Projekti temeljijo na izvajanju javn 
naročil in vodenju projektov v zvezi z nakupom standardne strojne in programske opreme ter razvoju specializira 
programske opreme za spremljanje poslovanja sodišč. 

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

Izhodišče projekta je zagotovitev ustrezne strojne in programske podpore poslovanja sodišč, ki vključuJe 

informacijsko spremljanje vseh pomembnejših sodnih postopkov (izvršilni, pravdni, zemljiškoknjižni, nepra^' & 
kazenski...). Kazalniki temeljijo na ustrezni periodični zamenjavi strojne opreme in posodabljanju informacijs 
sistemov za spremljanju sodnih postopkov v smeri razvoja centralnih podatkovnih evidenc. 

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

Strojna in programska oprema: g 
- letna zamenjava 1/5 strojne opreme na sodiščih (600 kosov), 
- posodobitev mrežne infrastrukture (20 %) P 

100% zamenjava operacijskega sistema in pisarniškega okolja % 
• zagotovitev dostopa vseh uporabnikov do lokalnih" računalniških mrež (trenutna dostopnost je pnb'1 

90 %), 
- zagotovitev dostopa vseh sodnikov, strokovnih sodelavcev in referentov do intraneta Vrhovnega sodišča. 

Vzdrževanje strojne in programske opreme: 
- redno vzdrževanje informacijske opreme na lokaciji sodišč in centralne informacijske infrastrukture, 
- redno preventivno vzdrževanje. 

Izgradnja programske opreme 
- vzpostavitev elektronskega spremljanja nepravdnega in upravnega postopka ter postopka v gospodari 

sporih na sodiščih prve stopnje ter na višjih in vrhovnem sodišču, 
- prenova izvršilnega vpisnika, > 

prenova elektronskega sodnega registra, 
- izvedba projekta elektronskega spremljanja kazenskega postopka po sprejetju novelirane procesne kaze 

zakonodaje (trenutno je projekt v inicialni fazi). 

Elektronska ZKn 
- stoodstotna naloženost elektronske zemljiške knjige; . 
- zagotovitev javnosti zemljiške knjige (dostopnost odvetnikom, notaijem in drugim zainteresira 

uporabnikom); 
- določitev strategije shranjevanja zbirke listin in drugih papirnih dokumentov v digitalni obliki. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Strojna in programska oprema 

Projekt je namenjen nakupu in zamenjavi strojne in standardne programske opreme za področje enotne tehnol°5 

podpore poslovanja sodišč. 

Vzdrževanje strojne in programske opreme 
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rv^6^6 namenjen zagotavljanju rednega vzdrževanje strojne in programske opreme za področje enotne tehnološke P^Pore poslovanja sodišč. 

Vgradnja programske opreme 

Je namenjen razvoju specializirane programske opreme za področje enotne tehnološke podpore poslovanja 

Elektronska ZKn 

^ojekt je namenjen implementacij in naložitvi elektronske zemljiške knjige. 

7887.v j » 
' vzarzevanje strojne opreme - sredstva odškodnine 

"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ogarancijsko vzdrževanje Xerox tiskalnikov na zemljiškoknjižnih sodiščih zaradi iz naslova vnovčene bančne 

Izh C1"'e zarac" ne'zvajanja s strani pogodbeno izbranega izvajalca. " in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
^ erWsiranje v pogodbeno določenih rokih. 

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

^etnotena uporaba tiskalnikov na zemljiško knjižnih sodiščih. Servisiranje opreme v okvari je potrebno izvesti v 8 
m odzivnem času. 

0I w a 
"tev projektov v okviru proračunske postavke 

frojekt je namenjen izvedbi servisiranja mrežnih tiskalnikov na zemljiško knjižnih sodiščih, ki jih pogodbeno 

izvedK 1Zvaja'ec n' ustrezno vzdrževal. Iz tega naslova je proračunski uporabnik vnovčil bančno garancijo za dobro c 0 garancijskih obveznosti in iz tega naslova sklenil na podlagi zbiranja ponudb pogodbo z drugim izvajalcem. S 

^^Ijj^Posodobitev evidentiranja nepremičnin 

o 
VO 

Podprograma ' 5? 
Program sodi v širši projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin in se nanaša na svetovanje pri modernizaciji 

Post iT v projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin in se nanaša na svetovanje pri modernizaciji ^ 
sodiJt-ikOV V zem"j^ki knjigi, ravnanje s papirno dokumentacijo preteklih let, vnašalci kot pomoč na okrajnih 
»nfo ,znotraj Programa odprave zemljiškoknjižnih zaostankov, nakup računalniške opreme (SW) za potrebe ane zemljiške knjige in povezave s katastrom IT/IM študija ter podpora delovanju projektne pisarne. 

S*edruge pravne podlage 
2ak°n o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/2003), 175. in 176. člen 195. do 199. člen) 

°čni cilji p0dpr0grama In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

informacijska podpora poslovanja zemljiške knjige, modernizacija postopkov na zemljiškoknjižnih 
pove ' ' oc*Prava zemljiškoknjižnih zaostankov, intemetna dostopnost elektronske zemljiške knjige ter elektronska 

Let ZaVa nePrem'kn'nsk'h evidenc. ^ zvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

v letu zaostan'cov na zemljiškoknjižnih sodiščih v letu 2005 za 30 %, naloženost elektronske zemljiške knjige 
mes v ^ v višini 98 %, število vpogledov,v elektronsko zemljiško knjigo s strani zunanjih uporabnikov 80.000 00 do konca leta 2005. 

Ob Jekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 
^ iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

sot70s" temeljijo na sodelovanju zunanjih vnašalcev in administratorjev pri poslovanju zemljiško knjižnih 
'na ^aterih so največji sodni zaostanki ter sodelovanju managerja pri vodenju njihovega dela. 

l°dišCa in t 
^ ""zalci (indikatorji) nu katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

*la'ože^a'^e S0('n''1 zaostankov in skrajšanje pričakovanega časa rešitve zemljiškoknjižnih predlogov usklajenost in n°st elektronske zemljiške knjige. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zmanjšanje sodnih zaostankov - 30 %, 
- skrajšanje pričakovanega časa rešitve zemljiško knjižnega predloga - 3 mesece, 
- naloženost elektronske zemljiške knjige 98 %. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke v letu 2005 poteka projekt odprave zaostankov na zemljiškoknjižnih sodiščih te 
projekt elektronske naložitve zemljiške knjige. Projekt odprave zaostankov temelji na programih za odpr® ^ 
zaostankov, ki so jih sprejeli predsedniki posameznih okrajnih sodišč, na katerih so zaostanki večji od dopustni 
mesecev. Odpravo zaostankov vodstvo projekta mesečno spremlja po kazalnikih skrajševanja pričakovanih ^ . 
rešitve ter zmanjševanju nerešenih zadev. Projekt naložitve elektronske zemljiške knjige je v fazi usklajevan^ 
zadnjih 2,5 odstotkov ročno vodenih zemljiškoknjižnih vložkov, pri katerem sodelujejo tudi zunanji vnašalci, k's 

financirani iz naslova tega projekta. 

09024106 - Reševanje sodnih zaostankov - posebni programi in programi sodišč 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se izvajajo programi, ki jih sodišča pripravijo v skladu s 4. in 5. odstavkom 60. fena 

Zakona o sodiščih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

V skladu s 4. in 5. odstavkom 60. člena Zakona o sodiščih mora predsednik sodišča, če pride na sodišč"^ 
povečanega števila nerešenih zadev kot posledice nižje storilnosti od povprečne storilnosti sodišč iste vrste m ^ 
stopnje, ali je po statističnih podatkih na sodišču izkazan zaostanek v višini pripada zadnjih dvanajst mes^ela 

sprejeti program reševanja teh zadev. Če kljub povečani storilnosti in ob preseganju meril za pričakovani obseg 
sodnikov ni mogoče zagotoviti sojenja brez nepotrebnega odlašanja, se lahko sodišču dodelijo dodatna fin®11 ^ 
sredstva za reševanje teh zadev v skladu s sprejetim programom reševanja. O dodelitvi sredstev odloča V"1 

sodišče Republike Slovenije. V okviru programov za reševanje sodnih 

zaostankov so lahko izvedene tudi dodelitve sodnikov v skladu s 67. členom Zakona o sodniški službi. 

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

Zmanjšanje sodnih zaostankov na sodiščih, izbranih z vsakoletnim programom 

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

Letni izvedbeni cilji so: 

1. Vrhovno sodišče bo obvladovalo pripad zadev na Upravnem oddelku 

2. 42 od 44 zemljiškoknjižnih sodišč bo na dan 30.6.2005 reševalo zemljiškoknjižne zadeve v povprečnem ^ 
mesecev 

1536 - Posebni programi in programi sodišč za odpravo sodnih zaostankov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost v okviru proračunske postavke se v celoti prekriva z opisom podprograma. 

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

Letni cilji se v celoti prekrivajo s cilji na nivoju podprograma. 

4112 - Sodni svet RS 

A - Bilanca odhodkov 

09024103 - Administracija Sodnega sveta   

Opis podprograma g 

Sodni svet kot garant sodnikove neodvisnosti bo tudi v letu 2005 zagotavljal primerno število sodnikov tako, 
bo sodna funkcija v državi kar najbolj kvalitetno in učinkovito izvajala. 
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bonske in druge pravne podlage 

^la§a 23 delovanje Sodnega sveta je Ustava republike Slovenije, natančnejše pristojnosti pa so opredeljene v 
onu o sodiščih, Zakonu o sodniški službi, Zakonu o prekrških ter še nekaterih drugih podzakonskih aktih. 

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

Sodni svet bo v letu 2005: 
izvajal postopke za čim hitrejšo zasedbo prostih sodniških mest, 
opravljal nadzor nad številom rešenih zadev sodnika in sodišča kot celote, 
»zvajal ukrepe pri nekvalitetnem izvajanju sodne funkcije, 

^ izvajal ukrepe za varovanje pravic sodnikov. 

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

_ e'°vni načrt oz. cilji izvedbe nalog Sodnega sveta: 
izbira novih kvalitetnih kadrov za sodniško funkcijo, 
analiza učinkovitosti dela sodnikov in sodišč v RS 
sprotno odločanje o sodniških napredovanjih po izvedenem postopku ugotavljanja kakovosti in obsega dela, 
izvajanje aktivnosti na mednarodnem področju. 

6728-PMe 

Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

p0tr^
e glavnega podprograma v letu 2005 so bila prvotno planirana (v letu 2003) sredstva za plače v skladu s 

m kadrovskim načrtom Sodnega sveta in proračunskimi izhodišči Vlade za leto 2005. 

Zarad' UVec®)c reorganizacije sodnikov za prekrške se je obseg dela in pristojnosti Sodnega sveta povečala. 
RS1* «JJavedenega Je bila s strani koordinatorja predlagateljev finančnih načrtov PU (Vrhovnega sodišča 
odoh 0 mu svetu odobrena ena zaposlitev osebe z univerzitetno izobrazbo pravne smeri, sredstva za plače te 
Vrh Cne Pa v finančnem načrtu Sodnega sveta ni bila planirana. Zaradi navedenega je koordinator sodišče RS odobri Sodnemu svetu v letu 2005 še 3,9 mio SIT sredstev za pokrivanje plače za zgoraj 
Uvedeno zaposlitev. 
Ker " je Sodni svet s 1.1.2005 prevzel od bivših sodnikov za prekrške eno osebo, bodo za to prezaposlitev po 

SVet 
ov,lu Ministrstva za pravosodje in Vrhovnega sodišča RS sredstva za plačo za leto 2005 prenesena na Sodni 

^thodiggg tu. L 
""zalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

delo23 '2Ta'-un sredstev za plače je število zaposlenih na podlagi akta o notranji organizaciji in sistemizaciji 
Smo mCSt ^oc^ne8a sveta, ki velja od aprila leta 2003. Pri planiranju potrebnih sredstev za plače na dan 1.1.2005 "a podlagi akta o sistemizaciji izhajali iz števila zaposlenih: 4 javni uslužbenci. 

Materialni stroški , 
OfQyl se • 

^ ° ev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

'ZveHt?113 Srec'stva za materialne stroške v letu 2005 so razporejena tako, da omogočajo kar najbolj optimalno 
Izl ° ®'avne8a podprograma Pu 4112. 

*aza'c' (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

navili03 koriščenja oziroma porabe materialnih stroškov Sodnega sveta izvedbeno izhaja iz pristojnosti, ki so ene v zakonskih aktih. 
ci/jl h na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

. c''ji in kazalci: 

ki b«1311^3 Pora^a materialnih stroškov za kvalitetno in učinkovito sojenje posameznega nosilca sodne funkcije, o maksimalno soprispeval k zmanjševanju števila nerešenih zadev v letu 2005 

^ "ev Pr»]ektov v okviru proračunske postavke 

^gram" '3rora^unske postavke 6729 so razporejeni planirani odhodki v zvezi z rednim izvajanjem glavnega 
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6730 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sodni svet za izvajanje svojih pristojnosti v letu 2005 nujno potrebuje: 
- primerne poslovne prostore 
- nakup lastnih računalnikov in vrnitev na reverz izposojene sedanje računalniške opreme 
- zamenjava dotrajane opreme za razmnoževanje (nakup fotokopirnega stroja zaradi ogromnega fotokopiranja 

gradiv za 11 članov za seje Sodnega sveta) 

4211-Višje sodišče Celje ■ r,;v 

A - Bilanca odhodkov 

09024201 - Administracija višjih sodišč    _______ 

Opis podprograma 

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

Sistem izvajanja oblasti ureja v sodobni državi ustava. V skladu z določbo čl. 126 Ustave Republike SlovenUe 

določa ureditev in pristojnosti sodišč zakon. Čl. 1/1 Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in nasl.) določa, da 
izvajajo sodno oblast v Republiki Sloveniji sodniki na sodiščih ustanovljenih s tem ali z drugim zakonom. O 
navedenem višje sodišče oz. višji sodniki na območju celjskega sodnega okrožja (neposredni proračunski uporabni / 
izvajajo sodno oblast na tem okrožju. Sodno oblast sodniki izvajajo z reševanjem konkretnih sodnih zadev v obli ^ 
izdajanja različnih sodnih odločb. K doseganju končnega cilja - tj. kvalitetne in nepristranske sodne odločbe izdane j 
v razumnem roku, lahko izvajalcem sodne oblasti pripomore le ustrezna zasedenost sodniških mest in mest sodnega ^ 
osebja s kvalitetnimi in ustrezno izobraženimi kadri, ter z zagotovitvijo potrebnih finančnih sredstev za njihov0 

nemoteno delovanje ter poslovanje sodišča. ^ 

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

V preteklem letu je prišlo v zakonodaji do številnih sprememb, ki so nujno vplivale na sestavo in delo sodišč^ 
Spremenil seje Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter Zakon o prekrških. Sodišče je zaradi na-veden^ 
dobilo nov oddelek (oddelek za prekrške - prej senat za prekrške v Ljubljani), dodatne zadeve - večji pripad 

posledično večje število sodnikov in podpornega sodnega osebja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o sodiščih, kot organizacijski zakon, natančno določa delovno področje posameznega neposrednog3 

proračunskega uporabnika - sodišča. 

Po čl. 104 Zakona o sodiščih so višja sodišča pristojna: • . a 
- za sojenje oz. odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svoj & 

območja; Q 
- za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanj 

prenosu pristojnosti na drugo okrajno oz. okrožno sodišče s svojega območja; 
- za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon. 

Delovno področje: višjega sodišča pa opredeljujeta tudi določbi Čl. 105 in 116 Zakona o sodiščih. 
p Q St« 

V skladu z Aktom o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih (Uradni list R • ■ 
35/94 in nasl.) ima Višje sodišče v Celju od 1. 5. 2004 dalje 18 sodniških mest (predsednik in 17 sodnikov) ~ 
dotedanje število sodniških mest se je povečalo za enega sodnika zaradi sprememb ZZZDR in za štiri sodnike za 
sprememb ZP-1. 

Pravna podlaga za sistemizacijo delovnih mest sodnega osebja je kadrovski načrt ter Akt o notranji organizacij1^ 
sistemizaciji delovnih mest Višjega sodišča v Celju (opr. št. Su 200100/2004 z dne 30. 6. 2004 in sprefl^" 
podlagi katerih ima Višje sodišče v Celju sistemizirano, of) upoštevanju sprememb zakonodaje in s tem potre 
števila mest sodnega osebja: 12 (dvanajst) uradniških delovnih mest (enega sekretarja. Sest strokovnih sodela 
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t j° urada predsednika in vodjo kadrovske službe ter tri vodje vpisnikov in oddelčnih pisarn), 6 (šest) strokovno - 
nničnih delovnih mest (pet zapisnikarjev v pravosodnih organih in enega knjižničarja V) ter 26 sodniških 
nPravnikov (en vodja in 25 pripravnikov). 

Sicer Vijje sodišče v Celju deluje v skladu z določili Zakona o sodiščih, ki v čl. 61 določa, da so zadeve sodne 
Prave, kamor med drugim sodi tudi finančno in materialno poslovanje sodišča, v pristojnosti predsednika sodišča, 

d iere®a v nJegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik sodišča. Finančno poslovanje sodišča se izvaja v skladu z 
Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna RS, Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

računa RS, Zakona o javnih naročilih, Zakona o računovodstvu, Navodila o skupnih osnovah za postopke dela 

s; služb neposrednih uporabnikov proračuna RS ter internih aktov sodišča, tj. Akta o notranji organizaciji in 
emizaciji delovnih mest Višjega sodišča v Celju, Pravilnika o računovodstvu, Pravilnika o oddaji javnih naročil 
e dednosti Višjega sodišča v Celju ter Navodila o delu finančne službe sodišča. 

B°ročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Rimami dolgoročni cilj, katerega pri svojem delu zasledujejo sodniki višjega sodišča je omejitev sodnih zaostankov 
zmanjšanje števila zadev, ki skladno z določbo čl. 50/4 Sodnega reda štejejo za sodni zaostanek, tj. reševanje 
ev v zakonsko določenem roku: 
Postopke s pritožbo v kazenski ali civilni zadevi na II. stopnji: v roku 6 mesecev od prejema zadeve na sodišču 

ge stopnje do odprave odločbe druge stopnje; 
Postopke s pritožbo v kazenski ali civilni zadevi na II. stopnji, če se v zadevi ponovno odloča: v roku 3 mesecev 

" Prejema zadeve na sodišču druge stopnje do odprave odločbe druge stopnje (čl. 50/5 sodnega reda) 
CUj 

• Uspešno in učinkovito poslovanje 
Sni x • 
- irlU- •' ~ na'°Se> katere sodišče izvaja zaradi splošnih družbenih potreb: 
- Wk ^ ^ <x"°^anja v posameznih zadevah - dosledno upoštevanje zakonsko določenih rokov (zaostanki), 
. , bza zadovoljstvo strank v postopkih pred sodišči in zaposlenih na sodiščih, 
- /T0vosten in ustrezno izobražen kader (sodniki in sodno osebje), jenje v razumnem roku. 

hdikatorji: 

■ ^V'adovanJe pripada, 
_ ^JŠevanje povprečnega časa reševanja zadeve, 

^anjševanje sodnih zaostankov; 

• zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

Poslovanje kvalitetnega, strokovno izobraženega kadra ter njegovo stalno dopolnilno strokovno izobraževanje. 
'ndikator: ' 

' an''tetn° ^e'° str°kovno izobraženega in kvalitetnega kadra anjševanje števila razveljavljenih in spremenjenih sodnih odločb v katerih so bila vložena izredna pravna 
stva s kvalitetno opravljenim in visoko strokovnim delom vseh zaposlenih. 

Gladovanje stroškov 
Skrb 
Pred vf "^ksimalno izrabo delovnega časa ter obvladovanje in zmanjševanje predvidenih stroškov dela in 71 enih materialnih stroškov. 

^dikatorji: 

- S^d
d
el

t
0V-ga časa- ^ aeia m materialni stroški na rešeno zadevo. 

za|cJ
)ra

L
v. vseh oddelkih sodišča želimo dolgoročno uskladiti naša prizadevanja zmanjšati sodne zaostanke z 

s "ni pričakovanji - tj. strankam v postopkih zagotoviti sojenje v razumnem roku. 
e,H izvedb 

ClL C'^' P°^Pr08rama kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev • Uspešno in učinkovito poslovanje ^ f J 
1,1 Cl'jt ~ naloge, katere sodišče izvaja zaradi splošnih družbenih potreb. 

^tni ciijj. 

- J^a<i &s odločanja v posameznih zadevah - približevanje zakonsko določenim rokom (zaostanki), 
- 1^ Za zadovoljstvo strank v postopkih pred sodišči in zaposlenih na sodiščih, 
■ e,*- °vosten in ustrezno izobražen kader (sodniki in sodno osebje), 
, °JenJe v razumnem roku. 
^•katorji: 

0 vladovanje pripada, 

'a. 
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- zmanjševanje? povprečnega Časa reševanja zadeve, 
- zmanjševanje sodnih zaostankov; 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,01 
- ciljni količnik povprečnega časa reševanja zadev je 6,00 
- ciljni količnik sodnih zaostankov vseh zadev je 2,60 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

Zaposlovanje kvalitetnega, strokovno izobraženega kadra ter njegovo stalno dopolnilno strokovno izobraževanje. 

Indikator: 
- kvalitetno delo strokovno izobraženega in kvalitetnega kadra 
- zmanjševanje Števila razveljavljenih in spremenjenih sodnih odločb v katerih so bila vložena izredna pravna 

sredstva s kvalitetno opravljenim in visoko strokovnim delom vseh zaposlenih. 

CILJ: obvladovanje stroškov 

Skrb za maksimalno izrabo delovnega časa ter obvladovanje in zmanjševanje predvidenih stroškov dela 'n 

predvidenih materialnih stroškov. 

Indikatorji: 
- izraba delovnega časa, 
- stroški dela in materialni stroški na rešeno zadevo. 

o 

3055 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana finančna sredstva namenjena za izplačilo plač v letu 2005 bomo porabili za plače 18 sodnikov 
(predsednika in 17 sodnikov) ter za plače za ostalo podporno sodno osebje, tj. 12 (dvanajst) uradnikov (enega 
sekretarja, šest strokovnih sodelavcev, vodjo urada predsednika in vodjo kadrovske službe ter tri vodje vpisnikov m ^ 
oddelčne pisarne), 6 (šest) strokovno - tehničnih delavcev (pet zapisnikarjev v pravosodnih organih in enega ✓> 
knjižničarja V) ter 26 sodniških pripravnikov (en vodja in 25 pripravnikov). Ocenjujemo, da bo poleg z rebalansom ^ 
dodatno zagotovljenih sredstev v znesku 62.363 tisoč tolarjev in prerazporeditvijo sredstev za izvedbo ZSPJS v qj* 
znesku 3.681 tisoč tolarjev na plače (konto 4000), potrebno zagotoviti razliko v znesku 36.379 tisoč tolarjev do 
konca leta 2005 še z prerazporeditvijo sredstev med sodišči. * P 

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

Sodišče je pri izračunu potrebnih dodatnih finančnih sredstev za plače zaposlenih upoštevalo kot merilo količnik® ® 
določitev plač po posameznih tarifnih skupinah vseh zaposlenih funkcionarjev in javnih uslužbencev na sodišču U 
pri tem upoštevalo tudi nove zaposlitve zaradi sprememb zakonodaje) ter sredstva potrebna za izplačilo dodatkov 
plačam zaposlenih (regres, potni stroški...). 

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

Sredstva za plače bo proračunski uporabnik porabil strogo namensko, tj. za izplačilo plač zaposlenim javnim 
uslužbencem in funkcionarjem, skladno s pozitivno zakonodajo. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sodišče kot neposredni proračunski uporabnik je pripravilo finančni načrt potrebnih dodatnih finančnih sredstev za 
plače zaposlenih ob upoštevanju veljavnega kadrovskega načrta in s tem potrebnih dodatnih kadrov ter p«1 te 

predvidelo, da naj bi tako načrtovana sredstva zadoščala za nemoteno delovanje in poslovanje sodišča. 

3379 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančni načrt potrebnih dodatnih finančnih sredstev za materialne stroške vsebuje vse predvidene načrtovan^ 
izdatke za celotno višje sodišče. Pri tem je upoštevano povečano število zaposlenih ter večje število pripadlih za ^ 
zaradi česar se bodo posledično povečali tudi stroški potrebni za njihovo reševanje. Upoštevano pa je tudi, da ^ 
sodišče za nemoteno poslovanje potrebovalo dodatne prostore, kar bo mogoče zagotoviti le z najemom doda 
poslovnih prostorov. 

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

Sodišče je pri izračunu potrebnih finančnih sredstev za materialne stroške upoštevalo kot merilo pričakovani obs«S 
pripadlih zadev ter pričakovano število rešenih zadev, upoštevaje število vseh zaposlenih na sodišču. 
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C'V'na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

'n varčna poraba planiranih finančnih sredstev za materialne stroške, potrebnih za nemoteno poslovanje 

Molitev projektov v okviru proračunske postavke 
Sodišče kot neposredni proračunski uporabnik je pripravilo finančni načrt potrebnih dodatnih finančnih sredstev za 

enalne stroške v okvirih, ki naj bi po oceni sodišča zadoščala za nemoteno delovanje in poslovanje sodišča. 

'39 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

"Možitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^"fdstva bodo v letu 2005 porabljena za nakup nujno potrebne dodatne opreme za izvajanje novih nalog po noveli 

opre"3 ° i" noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter za zamenjavo dotrajane stare 

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

darf^6 n°Ve na'°Se P° nove'i zakona o prekrških prevzelo 1.1. 2005 in z upoštevanjem'števila zaposlenih na ta ^ znašajo sredstva za investicije na zaposlenega 27.441 tolarja. 
c,lji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^ redstva bodo porabljena strogo namensko in skladno s pozitivno zakonodajo. 

Možitev projektov v okviru proračunske postavke 
a^uP nujne nove opreme je oblikovan kot skupni projekt. 

jesodišče^Koper 

bilanca odhodkov 

Ž£ i 

Administracija višjih sodišč 

Srama 

rešuje pritožbe zoper odločbe sodišč prve stopnje v kazenskih, civilnih in gospodarskih zadevah, 
ta)co Ja nadzor nad delom nižjih sodišč s svojega območja in izvaja program izobraževanja sodniških pripravnikov, 
So . > na sodišču sklenejo delovno razmerje, kot tudi tistih, ki jim izobraževanje zagotavlja delodajalec ali ki 
nt>v f?"ters'c' pripravniki. S 01.01.2005 seje na Višjem sodišču v Kopru skladno z Zakonom o prekrških oblikoval 
Vi«; k za prekrške, ki rešuje pritožbe zoper odločbe sodišč prve stopnje v zadevah o prekrških. S tem se je na 
doH . ..SOt®^u v Kopru povečal pripad zadev, posledično so bile potrebne nove zaposlitve in s tem potrebe po 

£ k 3 ^lnan^n'h sredstvih. 
S^e ,n druge pravne podlage 

' zt°n ° (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembam in dopolnitvami - Čistopis 73/2004), 
" z\°n ° službi (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami - čistopis 71/2004), 
" Sod°n ° Pravn'^ern državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/2003), 
- p ^ red (Uradni list RS, št. 17/95 s spremembami in dopolnitvami), 

° '3r°®ramu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 86/2003). 
^ CW' Podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

o sod°»^n! C''j ^'5jega sodišča v Kopru je reševanje pritožbenih in drugih zadev, opredeljenih v 104. členu Zakona 
>n in to v čim večjem obsegu, v čim krajšem oziroma razumnem roku in s kar največjo kvaliteto. 

,ak
u° so naši cilji: 

" iak^1-0u^'n^ov'to poslovanje, 
" ob i"110' s^o^ovno in nepristransko poslovanje, 
- kovanje stroškov in kvalitetna izraba časa, 
^ ovoljstvo strank in zaposlenih. 

1. c^
pEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 

Jm količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,01 za vsako leto. 

1737 poročevalec, št. 31 /VII 



2. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 6,00 mesecev. 
3. Ciljni količnik sodnih zaostankov vseh zadev je 2,60. 

INDIKATORJI: 
1. Količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,89. 
2. Količnik reševanja vseh zadev je 8,28 mesecev. 
3. Količnik sodnih zaostankov vseh zadev je 1,27. 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 

Zoper odločbe višjega sodišča stranke lahko vložijo izredno pravno sredstvo, pri tem pa si Višje sodišče v Kopfu 

prizadeva za kvalitetno delo, ki se kaže v čim manjšem številu spremenjenih in razveljavljenih odločb. 

CILJ: OBVLADOVANJE STROŠKOV IN KVALITETNA IZRABA DELOVNEGA ČASA 

Med cilji Višjega sodišča v Kopru je tudi obvladovanje stroškov in njihovo omejevanje ter kvalitetna izraba 
delovnega časa. Ker pa je s 01.01.2005 na sodišču začel delovati nov oddelek, je pričakovati tudi nekoliks 
povečanje stroškov. 

CILJ: ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH 

Med cilji Višjega sodišča v Kopru je tudi splošno zadovoljstvo strank ter zaposlenih pri sodišču. Tako si na Vi5jcj® 
sodišču v Kopru že vsa leta prizadevamo za splošno zadovoljstvo strank ter zaposlenih in upamo, da smo pn 

uspešni. « 

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

Tako kot dolgoročni cilji sodišča, so tudi letni cilji sodišča reševanje pritožbenih in drugih zadev, opredeljen^.^ 
104. členu Zakona o sodiščih, v čim večjem obsegu, v čim krajšem oziroma razumnem roku in s kar najv 
kvaliteto. 

Tako so naši letni cilji: 
- uspešno in učinkovito poslovanje 
- zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
- obvladovanje stroškov in kvalitetna izraba časa 
- zadovoljstvo strank in zaposlenih 

CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 
1. Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,01 za vsako leto. 
2. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 6,00 mesecev. t 
3. Ciljni količnik sodnih zaostankov vseh zadev je 2,20. 

INDIKATORJI: 
1. Količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,89. 
2. Količnik reševanja vseh zadev je 8,28 mesecev. 
3. Količnik sodnih zaostankov vseh zadev je 1,27. 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 

Zoper odločbe višjega sodišča stranke lahko vložijo izredno pravno sredstvo, pri tem pa si Višje sodišče v K°P 
prizadeva za kvalitetno delo, ki se kaže v čim manjšem številu spremenjenih in razveljavljenih odločb. 

CILJ: OBVLADOVANJE STROŠKOV IN KVALITETNA IZRABA DELOVNEGA ČASA 
izraba 

Med cilji Višjega sodišča v Kopru je tudi obvladovanje stroškov in njihovo omejevanje ter kvalitetna 
delovnega časa. Ker pa je s 01.01.2005 na sodišču začel delovati nov oddelek, je pričakovati tudi neko 
povečanje stroškov. 

CILJ: ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH 
Višjem 

Med cilji Višjega sodišča v Kopru je tudi splošno zadovoljstvo strank ter zaposlenih pri sodišču. Tako si na (g[11 

sodišču v Kopru že vsa leta prizadevamo za splošno zadovoljstvo strank ter zaposlenih in upamo, da smo P 
uspešni. 

3056 - Plače 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izplačilo bruto plač in drugih izdatkov zaP°S
urejajo 

prispevkov delodajalca ter davka na izplačane plače skladno z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, l" 



Področje plač. Skladno z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence se 
Poslenim izplačuje tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

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

predloga pravic porabe temelji na osnovi količnikov odobrenega števila zaposlenih ter predpisane višine 
odiščne plače. V letu 2005 bomo za nemoteno izplačilo plač potrebovali večji obseg sredstev v primerjavi z 
°m 2004, saj so bila zaradi spremenjenega Zakona o prekrških na novo sistemizirana in zasedena 4 sodniška 

^esta ter 2 mesti za sodno osebje. Kljub temu, da so nam bila odobrena dodatna sredstva v višini 47.394 tisoč SIT in 
smo s postavke » Sredstva za izvedbo ZSPJS« (katerih nam po navodilih Ministrstva za finance ni potrebno 

anirati v finančnih načrtih) na plače prenesli 5.644 tisoč SIT, obseg sredstev ni zadosten za izplačilo celotnih plač 
• P°s,en|h. Po navodilih Ministrstva za finance (Proračunski priročnik za pripravo predloga rebalansa 2005) smo pri 

a unu upoštevali 2,0 % povečanje izhodiščnih plač od julija 2005 dalje ter 3,04 % povečanje zneska dodatne 
m'Je kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja od avgusta 2005 dalje. 

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

na postavki plače je zagotoviti zakonito izplačilo plač, drugih osebnih prejemkov, prispevkov delodajalca za 
n° varnost ter davka na izplačane plače. 

a^olitev projektov v okviru proračunske postavke 
N> navezave na projekte NRP. 

^68" Sredstva za izvedbo ZSPJS 
Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sred**110 Z navCK^'' Ministrstva za finance (Proračunski priročnik za pripravo predloga rebalansa za leto 2005) ev 23 odpravljanje nesorazmerij med osnovnimi plačami za zaposlene v letu 2005 ne planiramo. 

80 - Materialni stroški 

X 
ener e..^rost0rs^e stiske potrebno najeti za oddelek sodnikov za prekrške. Posledično se pojavijo stroški električne &je, ogrevanja, komunalnih storitev, vode in drugi spremljajoči stroški, povezani z najemom. 

e'l/ cilji . . 
^ nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

sp,^
a ln zakonita poraba zagotovljenih sredstev za nemoteno poslovanje sodišča: za nabavo pisarniškega in 

in dn ^ mater'ala> posebnega materiala, poštnine, izdatkov za službena potovanja, izdatkov za tekoče vzdrževanje gih operativnih odhodkov. 
°r(IZln*- ^ itev projektov v okviru proračunske postavke 

1 navezaVe na projekte NRP. 

2940 - j 
0b 

nvesticije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
^ »litev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

°Pret^St^V^' 'nves,'cUe in investicijsko vzdrževanje se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo e m drugih opredmetenih osnovnih sredstev, potrebnih za nemoteno poslovanje sodišča. 

š 
o "i 

za "=>" 
D o. 

Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
f|a <N 
Pisarn^t3^' ma,er'a'ni stroški se zagotavljajo sredstva potrebna za nemoteno poslovanje sodišča: nabavo 
tekoč 3 sp!°5nega materiala, posebnega materiala, poštnine, izdatkov za službena potovanja, izdatkov e V2drževanje in drugih operativnih odhodkov. n, 

ZhodiSčn • w 

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

P°stavUenih omejitev smo pri izračunih upoštevali realizacijo preteklega leta ter porabo v prvih treh 

dod , letošnjega leta. Obseg sredstev ne bo zadoščal za pokritje vseh potreb na tej postavki kljub dodatno 
nov Jenim sredstvom v višini 13.321 tisoč SIT. Posledica zaposlitev novih sodnikov in delavcev na 
sodnv °Vljcnem 0(*delku 28 prekrške potegne za sabo tudi višje stroške na postavki materialni stroški. Za nove 
Po ® Je bilo potrebno nabaviti strokovno literaturo, ki jo nujno potrebujejo pri svojem delu. Prav tako se bodo 
tej.oe 

str°ški pisarniškega materiala, poštnine, stroški za izobraževanje sodnikov, stroški službenih potovanj. V 
vpiib ern 'etu beležimo popolnoma nov odhodek - stroške za najemnino poslovnih prostorov, ki jih je bilo zaradi "Ke nrnct^^.1—i-i  ... _ ....... ....... ^ . j-»   . ...  . 
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Izhodišča in katalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Predlog pravic porabe temelji na določbah 24. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005, k' 
določa, da skupni obseg pravic porabe za nabavo osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ne sme presegati 
60.000 SIT na zaposlenega na dan 31. december 2004. 

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

Namenska in gospodama poraba sredstev za nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter 
investicijsko vzdrževanje, s katerimi se zagotavlja nemoteno poslovanje sodišča. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka Investicije in investicijsko vzdrževanje je vključena v projekt Načrt razvojnih programov. 
4212-02-0001 - Manjše investicije. V okviru tega razvojnega programa se zagotavljajo sredstva za zamenjavo 
dotrajane, poškodovane in zastarele opreme ter manjša investicijska vlaganja v prostore. 

h 

,4213 - Višje sodišče Ljubljana _    .    

A - Bilanca odhodkov 

09024201 - Administracija višjih sodišč    — 

Opis podprograma 

Ustava Republike Slovenije v 2. čl. opredeljuje, da je RS pravna in socialna država. Pojem pravne države k°' 
bistveni element vsebuje pravico do sodnega varstva in do pravnega sredstva. Na ustavni ravni zagotovljeno pravico 
konkretneje izpeljuje zakon, in sicer: 

Zakon o sodiščih (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št 23/2005), ki v 97. čl. in nadaljnjih določa, da 
sodno oblast v RS izvajajo sodniki na z zakonom ustanovljenih sodiščih splošne pristojnosti in na specializira"1 

sodiščih. Po 104. čl. ZS so višja sodišča pristojna za: 
- odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja; 
- za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi oz. okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o 

prenosu pristojnosti na drugo okrajno oz. okrožno sodišče s svojega območja; 
- za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon (usposabljanje sodniških pripravnikov, izvajanje nalog P° 

Zakonu o sodniški službi). 

V Republiki Sloveniji so štiri višja sodišča: v Celju, Kopru, Mariboru in Ljubljani. Za območje Višjega sodišča v 
Ljubljani štejejo sodna okrožja Ljubljana, Kranj, Novo mesto in Krško. 

Zakonske In druge pravne podlage 

- Zakon o sodiščih (UPB, Uradni list RS, št. 23/2005): čl. 104, 116, 
- Zakon o sodniški službi (UPB, Uradni list RS, št. 23/2005), 
- Zakon o pravniškem državnem izpitu (UPB, Uradni list RS, št. 83/2003), 
- Sodni red, 
- Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 86/2003), 
- Zakon o prekrških ZP - 1 (Uradni list RS, št. 7/2003 s spremembami in dopolnitvami). 

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

Dolgoročni cilji, zadani do leta 2007, bodo korigirani le zaradi spremenljivih podatkov o pripadu zadev, kar m 
odvisno od proračunskega uporabnika. Še vedno sta bistvena cilja dva: , : 
- povečanje števila rešenih zadev in s tem zmanjšanje števila zadev, ki po določilih Sodnega reda štejejo kot so® 

zaostanek, ., 
- ohranitev dosežene kvalitete dela (upoštevaje število potrjenih zadev glede na število vloženih izrednih praV 

sredstev). 

S 1.1.2005 je v pristojnost Višjega sodišča v Ljubljani prešla pristojnost po Zakonu o prekrških (ZP-1), Pr' 
glede na sprejeto abolicijo prekrškov manjšega pomena lahko ocenjujemo, da bodo sodniki oddelka za prekrs 
obvladovali pripad zadev. 

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

V okviru dolgoročno zastavljenih ciljev za leto 2005 načrtujemo: 
- obvladovanje pripada 



povprečni čas rešitve zadeve cca. 4,6 meseca 
zmanjSanje števila zadev, ki štejejo kot sodni zaostanek 
izraba delovnega Časa nad 80 %. 

Vsi si načrtovani kazalci so pogojeni z nepovečanim pripadom zadev in dejansko kadrovsko zasedenostjo, zlasti brez 
da'j5* bolniških odsotnosti sodnikov. 

30S7-Plače 
atfoHtev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

• ° 'h? " so v'5Ja sodišča pristojna za: ločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja; 
23 odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi oz. okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o 

. Pren°su pristojnosti na drugo okrajno oz. okrožno sodišče s svojega območja; 
opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon (usposabljanje sodniških pripravnikov, izvajanje nalog po 

Zakonu o sodniški službi). 
^'odišia t t ii kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

vDl^a 23 P'a^e so načrtovana v okviru dovoljenih zaposlitev po kadrovskem načrtu, z upoštevanjem napredovanj 
°bse razrede sodnikov in strokovno tehničnega osebja. Prav tako bodo potrebna sredstva za plačilo povečanega 
sodef3 ^ S katerim optimalno dosegamo zastavljene cilje brez dodatnih novih zaposlitev (delo strokovnih 
Prin VC-6V " Vnos "d'0"5 v bazo IESP; vodje kadrovske službe zaradi vodenja postopkov sprejema v sodniško 
zani VT tV0) ^ 22 planilo nadur, ki jih opravljajo zlasti uslužbenci v vpisniško evidenčni službi in sodne 
dela ance> zaradi novih tehnologij dela - elektronski vpisnik, prenos podatkov, izdelava statistike, povečan obseg pred sodnimi počitnicami ipd. 

Po d' VišJe sodišče v Ljubljani prevzelo javne uslužbence, uradnike in sodnike Senata za prekrške RS, vse govoru o prevzemu, zato morajo biti v proračunu zagotovljena tudi sredstva za plače teh zaposlencev. 
*"/ Čim 

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

. 0l?ini dolgoročno zastavljenih ciljev za leto 2005 načrtujemo: 

. °bv'adovanje pripada 

• 2jT.Vpre^n'. čas rešitve zadeve cca. 4,6 meseca anjšanje števila zadev, ki štejejo kot sodni zaostanek. 

• ^^evanJe drugih nalog: 
• usn^°r nac* del°m sodišč prve stopnje ^osabljanje sodniških pripravnikov. 

Ob^ 1VIateria,ni stroški 
Žitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po 104 čl 7c • • - w so višja sodišča pristojna za: 
- ^ ,fn-'e na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja; 

očanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi oz. okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o 
- za °SU Pristojnosti na drugo okrajno oz. okrožno sodišče s svojega območja; 

? .°Pravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon (usposabljanje sodniških pripravnikov, izvajanje nalog po 
», °1u 0 sodniški službi). 
^tiča in k Kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

redstva 
s°dišč . ata 23 prekrške RS, ki jih je slednji načrtoval v pripravi proračuna za leto 2005, so prenešena na Višje 
vSaob?.V Ljubljani, kije s prevzemom pristojnosti po ZP-1 prevzelo zaposlene na ukinjenem organu in vstopilo v 
21 Sacijska razmerja ukinjenega organa. 

$pac|a "
a2rt.U-iemo večjo porabo pisarniškega in splošnega materiala, strokovne literature (izšel bo komentar ZPP, ki 

prelom V'^' cenovni razred, hkrati pa je nujno potreben za delo sodnikov civilnega in gospodarskega oddelka; nova 
Polgp. 0Vna zakonodaja, ipd.), povečanje stroškov poštnine ter strokovnega izobraževanja zaposlenih s pripadki - 

'zacij še dnevnice, kilometrina, stroški nočitev. 

obrai"0"13 nove pa so potrebe oddelka za prekrške po sredstvih za najemnino za prostore na Mali ulici, stroške 
Pros(or • teb Prostorov (elektrika, voda, ogrevanje, odvoz smeti, stroški upravljanja, varovanja in čiščenja 
°kvezn 

V saj v preteklih letih Višje sodišče v Ljubljani teh stroškov ni imelo, s 1.1.2005 pa je prevzelo 
Stl Renata za prekrške RS in njihova namenska sredstva. 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V okviru dolgoročno zastavljenih ciljev za leto 2005 načrtujemo: 
- obvladovanje pripada 
- povprečni čas rešitve zadeve cca. 4,6 meseca 
- zmanjšanje števila zadev, ki štejejo kot sodni zaostanek. 

Izpolnjevanje drugih nalog: 
- nadzor nad delom sodišč prve stopnje 
- usposabljanje sodniških pripravnikov. 

7953 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrajoiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po 104. čl. ZS so višja sodišča pristojna za: 
- odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja; , ^ 
- za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi oz. okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje 

prenosu pristojnosti na drugo okrajno oz. okrožno sodišče s svojega območja; 
- za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon (usposabljanje sodniških pripravnikov, izvajanje nalog P° 

Zakonu o sodniški službi). 

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

Male investicije smo načrtovali v okviru dodeljenih sredstev in upoštevali prioriteto omogočiti varno in učinkovit0 

delo sodnikov čez celo leto. 
* tO Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev ^ 

V okviru dolgoročno zastavljenih ciljev za leto 2005 načrtujemo: 
- obvladovanje pripada 
- povprečni čas rešitve zadeve cca. 4,6 meseca 
- zmanjšanje števila zadev, ki štejejo kot sodni zaostanek. 

4 -t 

Izpolnjevanje drugih nalog: 
- nadzor nad delom sodišč prve stopnje ' '•* 
- usposabljanje sodniških pripravnikov. gj 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Male investicije: p, 
- z zagotovljenimi sredstvi bomo omogočili normalno delo v poletnih mesecih v sodniških sobah z nakup ^ 

klimatskih naprav, zamenjali bomo izrabljene diktafone in talno oblogo - itison zamenjali z laminato® 
sodniški sobi. 

& 

P5 
14 - Višje sodišče Maribor 

A - Bilanca odhodkov 

09024201 - Administracija višjih sodišč    .   * 

Opis podprograma 

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

V skladu z določili 126. člena Ustave Republike Slovenije določa ureditev in pristojnost sodišč zakon. Po P1^!-0 
odstavku I. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/2000 in 73/2004) izvaj 
sodno oblast v Republiki Sloveniji sodniki na sodiščih, ustanovljenih z navedenim ali drugim zakonom. 

Po sedaj veljavnih aktih je za Višje sodišče v Mariboru sistemiziranih in zasedenih 35 sodniških mest, vk'ju^cu 
predsednikom, 30 mest sodnega osebja in 60 mest sodniških pripravnikov z delovnim razmerjem pri Višjem 
v Mariboru (zaradi omejitev sredstev s kadrovskim načrtom dovoljena zasedba 58) ter 60 mest so 
pripravnikov z delovnim razmerjem izven sodišč oziroma volonterjev. 
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osebej pa je treba poudariti, da je zaradi sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmeijih sodišče 
j* vzelo nove pristojnosti in so pristojni organi odloČili o širitvi sistemizacije in kadrovskega načrta za eno sodniško 

st°, enega višjega pravosodnega svetovalca in eno zapisnikarico. Zaradi povedaneaa ie že v letu 2004 prišlo do 
navedenih novih zaposlitev. 

r^®dl novega Zakona o prekrških in povsem nove organiziranosti prekrškovnega pravnega področja je sodišče 
j. VZe'° s 1.1.2005 v velikem obsegu nove pristojnosti in je v posledici tega prišlo kar do 1/5 povečanja 

emizacije in števila zaposlenih. Tako seje število zaposlenih na Višjem sodišču v Mariboru povečalo za 9 novih 
nikov, 3 višje pravosodne svetovalce, za 2 vodji vpisnikov in oddelčnih pisarn in za 2 zapisnikarici v 

Pravosodnih organih. 

bonske in druge pravne podlage 

okr^-8' Členu Zakona 0 sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) so v Republiki Sloveniji jna sodišča, okrožna sodišča, višja sodišča in Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Razen teh so s posebnim 
onom ustanovljena Še specializirana sodišča. 

stn^"0 z določbo 104. člena Zakona o sodiščih so višja sodišča pristojna za sojenje oziroma odločanje na drugi 

med L° Pr.'t0^a^ zoPer odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja, za odločanje o sporih o pristojnosti okrajnimi oziroma okrožnimi sodišči s svojega območja in za opravljanje drugih zadev, kijih določa zakon. 

členu Zakona o sodiščih je določeno, da so v Republiki Sloveniji: Višje sodišče v Celju s sedežem v Celju, 
je sodišče v Kopru s sedežem v Kopru, Višje sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani, Višje sodišče v 

ar,boru s sedežem v Mariboru. 

k*a ^roočje Višjega sodišča v Mariboru se štejejo sodna okrožja Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenj Gradec, 
^ r elujejo štiri okrožna sodišča in deset okrajnih sodišč. 

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

2 ,®0ro^ni cilj Višjega sodišča v Mariboru je reševanje pritožbenih in drugih zadev, opredeljenih v 104. členu 

Enalc" ^ ° in to v čim večjem obsegu, v čim krajšem oziroma razumnem roku in s kar največjo kvaliteto, 
dolgoročnim so tudi letni cilji sodišča. Dolgoročni cilji Višjega sodišča v Mariboru so: 

M-J. Uspešno in učinkovito poslovanje. 

obdelovanje pripada, zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev, sodnih zaostankov in števila 

- S* zadev starejših od 5 oziroma od 10 let. 
- cV"- k0l!Cnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,0 
- c'p

n! količnik povečanega časa reševanja vseh zadev je 6,00 
_ J^ni količnik sodnih zaostankov vseh zadev je 3,00 

anjšanje števila nerešenih zadev starejših od 5 oziroma starejših od 10 let. Takih zadev na sodišču ni in tudi 
™so predvidene. 

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

Sodis£
a 80 bila prizadevanja za dosego navedenih ciljev v letu 2004 zgovorno pove podatek, da so sodniki Višjega 

dose v V ^^boru Merila za pričakovani obseg dela sodnikov Sodnega sveta Republike Slovenije v povprečju 
uPošf ' V -V^'n' 179,42 %, ob upoštevanju odsotnosti, daljših od 45 dni, pa v višini kar 188,56%. Seveda je ob 
i?jern

evanJu. daje bilo sodišče po obsegu dela že leto prej najuspešnejše sodišče v Sloveniji, tudi navedeni rezultat 
vi ° 111 si bomo kljub močno povečanim pristojnostim prizadevali, da bo tudi v letu 2005 na maksimalno 

°Kem nivoju. 

strox,1 dejstva, da za izračun indikatoijev za zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje in za obvladovanje 

P°droč'V 113 S<x"^u nimam° potrebnih in primerljivih podatkov in to za zelo obsežno in povsem na novo prevzeto 
°ddel i ^e'a v zvez' s prekrški, za kar smo s 1.1.2005 ustanovili cel nov in po številu sodnikov drugi najmočnejši 
Doh-mi na s°dišču, tovrstnih količnikov ni moč izračunati. Tako nimamo natančnih, zlasti pa ne primerljivih •^uatkov o  .■ -u „j... _ •.. : L- : •   j__„-. _     
sprem °V ° ^tev"u pripadlih in rešenih zadev, saj se je vsebina in pristojnost na tem področju z letom 2005 povsem 
P^krŠk"''3 ^atan^n0 vemo le to, da smo s 1.1.2005 p 
"a P^krško 
Prek {>, "lalal|tno vemo le io, aa smo s i. i .zuuj prevzeli v reševanje 1558 nerešenih zadev bivšega Senata za 
na n ,C m da je v prvih treh mesecih pripadlo 430 novih zadev, kar pa je, glede na dejstvo, da računalniški sistem 
ne2a | Kovnem področju dela še vedno ni vzpostavljen in delo na prvi stopnji še ne poteka v polnem obsegu, 
rriaks- V 'n nerea'en podatek. Seveda pa je potrebno na tem mestu izpostaviti, da bomo tudi v letu 2005 vložili 
deia n^a'ne naP°re za doseganje čim večje kvalitete dela, da bo izraba delovnega časa večja za 80 %, da bo strošek a rešeno zadevo čim nižji in da bo nivo zakonitega, strokovnega in nepristranskega poslovanja kar se da dober. 
Kot je n 
P°sta » d"0 iz razreza rebalansa proračuna Višjega sodišča v Mariboru za leto 2005 in obrazložitve posameznih 
Zakon i -V P0dkontih, ki jih ne gre ponavljati, je rebalans v veliki meri potreben prav zaradi prevzema novih 
novih Pristojnosti po Zakonu o prekrških, kjer gre na postavki za plače za potrebo po finančnih sredstvih za 9 

sodnikov, 3 višje pravosodne svetovalce, dve vodji vpisnikov in oddelčnih pisarn in dve zapisnikarici v 
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pravosodnih organih. Navedeni novozaposleni tvorijo oddelek za prekrške, ki smo ga morali zaradi hude prostorske 
stiske v sodni zgradbi namestiti na novi lokaciji v najetih prostorih, kar seveda nujno povzroči veliko povečanje 
materialnih stroškov, predvsem za najem prostorov in drugih s tem povezanih stroškov (npr. stroški elektrike, 
ogrevanja, telefonije, vzdrževanja, pošte itd.), kakor .tudi vseh drugih stroškov, katerih vzroki so v navedeni 
povečanjih. 

3058 - Plače 

Obrazlo&tev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke plač so načrtovana sredstva za izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlen"11' 
prispevkov delodajalca za socialno varnost ter davka na izplačane plače sodnikov in sodnega osebja. 

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

Spremenjen finančni načrt je pripravljen na podlagi načrta dela višjega sodišča ter dela novega oddelka za prekrške, 
predvidenega števila zaposlenih po potijenem kadrovskem načrtu ter izhodišč za pripravo spremenjenega finančneg^ 
načrta Ministrstva za finance. Na dan 31.12.2004 je stanje zaposlenih: 26 sodnikov in 81 sodnega osebja, od teS® 
uradnikov, 10 strokovno tehničnih delavcev in 58 sodniških pripravnikov. V okviru potijenega kadrovskega na ^ 
in ob izvajanju novih pristojnosti po spremenjenem zakonu o prekrških, je Sodni svet v februaiju odloča 
imenovanju osmih novih sodnikih na novem oddelku za prekrške višjega sodišča, ki so pričeli z delom v prvih dn^. 
aprila, prav tako je bila izvedena izbira sodnega osebja - petih uradnikov in dveh strokovno tehničnih delavcev, 
so pričeli z delom 15.3. Tako spremenjen finančni načrt zajema zasedbo v letu 2005: 35 sodnikov in 88 sodneg 
osebja (od tega 58 sodniških pripravnikov) 

Ob upoštevanju štirimesečne realizacije sredstev na tej proračunski postavki, podpisanega sporazuma Vlade RS in 
reprezentativnih sindikatov javnega sektoija o uskladitvi izhodiščnih plač v višini 2 % od julija 2005 
rebalansom predvidena dodatna sredstva v višini 134.761 tisoč SIT oz. sredstva v skupni višini 756.287 tisoč SI 
tej postavki pokrivajo 97 % predvidenih obveznosti. 

Zaradi izjemnega povečanja števila prejetih zadev, ki brez dvoma narekuje povečanje števila sodniških, mest zaradj 
odprave dvo in večletnega čakanja strank na rešitev zadev na pritožbeni stopnji in zagotovitve ustavne pravice 
sojenja v razumnem roku, je višje sodišče Vrhovnemu sodišču RS posredovalo predlog povečanja kadrovsK 
načrta Za leto 2005 - nujno potrebne dodatne zaposlitve šestih sodnikov in petih zaposlitev drugega sodnega ose J 
oceno mesečno potrebnih sredstev v višini 8.414 tisoč SIT, kar pa je seveda še predmet usklajevanja. 

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

Povečanje kvalitete dela, primerna izraba delovnega časa, obvladovanje stroškov dela. 

4570 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

ObrazJoiltev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sklepa Vlade RS z dne 13.04.2005 se skladno s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektod^P . 
Ministrstvu za javno upravo odpre namenska proračunska postavka za odpravljanje nesorazmerij med osno 
plačami zaposlenih v javnem sektoiju, zato neposredni proračunski uporabniki v svojih finančnih načrtih sredst 
te namene ne planiramo. 

3382 - Materialni stroški 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

O okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za materialne stroške višjega sodišča vključno z noV",) 

oddelkom za prekrške. 

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

Spremenjen finančni načrt je pripravljen na podlagi načrta dela višjega sodišča ter izhodišč za Pr.'P'^„a 

spremenjenega finančnega načrta Ministrstva za finance. Finančni načrt zajema tudi pokrivanje obveznosti n . 
oddelka za prekrške pri višjem sodišču, ki od 15/3 pričenja z delom na novi lokaciji, saj zaradi prostorske sti 
bilo možno zagotoviti dela v sodni zgradbi. ^ 

Veljavni proračun sredstev za delo tega oddelka ne zagotavlja. Ob prenosu novih pristojnosti na podlagi sPrern^njh 
in dopolnitev Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij je prišlo s 1.5.2004 do prenosa pristojnosti s e , 
zadev, ki so jih do tedaj opravljali centri za socialne zadeve na redna sodišča in seje iz tega razloga povečal " jj| 
zadev tako na okrožnih kot tudi višjih sodiščih. Spremenjen je bil kadrovski načrt, ki je za višje sodišče p 



sWi atnC ^Posi'tve enega sodnika, strokovnega sodelavca in sodne zapisnikarice. V letu 2004 so bila na podlagi ePa vlade višjemu sodišču zagotovljena dodatna sredstva na tej postavki v višini 3.562 tisoč SIT, v letu 2005 za te 
e Pnstojnosti po ZZZDR-C v veljavnem proračunu niso bila zagotovljena dodatna sredstva. 

m° za delo oddelka za prekrške po ocenjujemo potreba sredstva za obdobje devetih mesecev letošnjega leta v 
sku 22.850 tisoč SIT, od tega samo za najemnino za poslovne prostore 17.000 tisoč SIT, za stroške pisarniškega 

SlT™^3 mater'a'a> nabavo strokovne literature 2.500 tisoč SIT, za stroške energije in poštne stroške 2.500 tisoč 
str ii,1Z(*at'Ce 23 s'u^ena potovanja in kotizacije v zvezi s strokovnim izobraževanjem sodnikov 650 tisoč SIT, sprotnega vzdrževanja 200 tisoč SIT. 

po PovPre^nen številu zaposlenih 101 v letu 2004 in zasedbi 123 delovnih mest v letu 2005 bo več kot 20% nJe zaposlenih prav gotovo imelo vpliv na višje materialne stroške sodišča. 
S 

^enjenim finančnim načrtom so za višje sodišče dodamo predvidena sredstva 27.220 tisoč SIT oz. skupaj 
■ o tisoč SIT, kar pa glede na našo oceno 52.880 tisoč SIT še vedno pomeni, da nam ob nespremenjeni dinamiki 
r sredstev in pravilni oceni stroškov novega oddelka za prekrške manjka 4.070 tisoč SIT oz.8 % sreds'ev. 

Tak D ° .°cenjujemo, da kljub povečanju pravic porabe po spremenjenem proračunu ne bomo mogli poravnati 

SIT J' . obveznosti v letu 2005: za stroške pisarniškega in splošnega materiala in storitev v višini 1.000 tisoč °brazci, čistilni material in storitve, nabava strokovne literature), stroške električne energije, ogrevanja in 

sod t!1 Stor'tev v višini 700 tisoč SIT, izdatkov za službena potovanja v zvezi s strokovnim izobraževanjem 
0 °V str0'covnih sodelavcev v višini 1.000 tisoč SIT, izdatkov sprotnega vzdrževanja poslovnih prostorov in 

^ me v višini 570 tisoč SIT, stroške izobraževanja zaposlenih v višini 800 tisoč SIT. 
' c'lji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

g bvladovanje materialnih stroškov na rešeno zadevo. 
Moiitev projektov v okviru proračunske postavke 

in t"*™ Prora£miske postavke se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov pisarniškega ter splošnega materiala 
o ontev> energije, vode in komunalnih storitev, izdatkov za službena potovanja, tekoče vzdrževanje in druge rativnc odhodke. Manjkajoča sredstva za delo sodišča v ocenjeni višini 4.070 tisoč SIT v letu 2005 bodo stvar 

Janj ob notranjih prerazporeditvah eventuelnih viškov sredstev pri drugih pravosodnih organih oz. stvar 
P°8aJanj z Ministrstvom za finance. 

79Sg - T 
" nvestieije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Molita dejavnosti v okviru proračunske postavke 

PastorSVa c*otrajane> poškodovane in tehnološko zastarele opreme in manjša investicijska vlaganja v obstoječe 

in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
^llpCn nU 
Po 24 a S pravic porabe na tej proračunski postavki v višini 1.986 tisoč SIT ne dosega meril t.i. primerne porabe 
Ig ^enu ZIPRS0405 t.j. 60.000 tolarjev na zaposlenega na dan 31. december preteklega leta (v letu 2005 le 
nujnjh na zaPos^nega) in nam omejena proračunska sredstva kljub izjemni iztrošenosti opreme ne dovoljujejo 
nov« . av- Pfav tako nimamo zagotovljenih pravic porabe za nabavo najnujnejše opreme za delo zaposlenih na m oddelku za prekrške. 
'nl cilji n 
2^ " n V0JU proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pfostore73 ^otrajane- poškodovane in tehnološko zastarele opreme in manjša investicijska vlaganja v obstoječe 

^PkroŽno sodišče v Celju ____ _   
i 

t 
a odhodkov ^' ^'lanc 

„ —lAdministracija okrožnih sodišč 

  

s°dnep° S0(^Ce v Celju je neposredni proračunski uporabnik in nosilec finančnega načrta za vsa sodišča celjskega okrožja, ki obsega: Okrožno sodišče v Celju, Okrajno sodišče v Celju, Okrajno sodišče v Slovenskih 

'8 ^ —- 
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Konjicah, Okrajno sodišče v Šmaiju pri Jelšah, Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju, Okrajno sodišče v Velenju m 
Okrajno sodišče v Žalcu. 

V letu 2004 je bila uveljavljena novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, kar je imelo za posledico, 
da so se v okrožno pristojnost prenesle številne obveznosti centrov za socialno delo in okrajnih sodišč. V sprejetem 
proračunu za leto 2005 te obveznosti niso bile upoštevane. Poleg tega so sodišča z novelo Zakona o prekrških s 1. '• 
2005 prevzela naloge s področja prekrškov. 

Dejavnost Okrožnega sodišča v Celju zajema reševanje preiskovalnih, kazenskih, mladinsko-kazenskih, pravdnih, 
gospodarskih in prekrškovnih zadev. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravna podlaga za delovanje Okrožnega sodišča v Celju je določena v 114. in 115. členu Zakona o sodiščih. 
Sodnem redu in Zakonu o sodniški službi. 

Delovno področje okrožnega in okrajnih sodišč je določeno v 99. in 101. členu Zakona o sodiščih. 

V skladu z aktom o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki SloveniJ1 

(Uradni list RS, št. 35/94, 55/94,40/96, 62/96 - popr, 68/96, 71/97, 27/98, 52/98,65/98, 74/99, 17/00, 28/00, 8l/W>. 
47/01, 87/02, 95/02, 6/03, 92/03, 6/04 in 66/04) imajo v letu 2005 Okrožno sodišče v Celju in okrajna sodila 
celjskega sodnega okrožja sistemiziranih 97 sodnikov. 

Osnova za sistemizacijo sodnega osebja je Pravilnik o določitvi števila sekretaijev, strokovnih sodelavcev in ostalih 
delavcev sodnega osebja na okrožnih sodiščih ter Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in 
drugih delavcev sodnega osebja na okrajnih sodiščih. Na Okrožnem sodišču v Celju in okrajnih sodiščih z okrožjaJe 

sistemiziranih 263 delavcev sodnega osebja. 

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

Primarni dolgoročni cilj. katerega pri svojem delu zasledujejo sodniki Okrožnega sodišča v Celju in sodniki okrajnih 
sodišč celjskega sodnega okrožja je omejitev sodnih zaostankov - zmanjšanje števila zadev, ki skladno 
določbo 50. člena Sodnega reda štejejo za sodni zaostanek, tj. reševanje zadev v zakonsko določenem roku. Kaza 
s katerimi se meri doseganje zastavljenega primarnega dolgoročnega cilja so podani v nadaljevanju. 

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

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: obvladovanje pripada, zmanjševanje povprečnega časa reševanja zadeve, sodnih zaostankov in 
števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

NAČRTOVANI CILJNI KOLIČNIKI: 

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 1,10 
- ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev -1,17 
- ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev - 7,90 
- ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev - 20,00 
- ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev - 2,03 
- zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 10 %. 

OKRAJNO SODIŠČE V CELJU 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev -1,12 
- ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev -1,13 
- ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev - 20,00 
- ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev -13,00 
- ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev - 3,00 
- zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 10 %. 

OKRAJNO SODIŠČE V SLOVENSKIH KONJICAH 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh - je 1,07 
- ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev -1,18 
- ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev -11,00 
- ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev -16,00 
- ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev - 2,50 
- zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 10 %. 

OKRAJNO SODIŠČE V ŠENTJURJU PRI CELJU 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev -1,00 



ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev -1,15 
c|ljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev - 10,00 
c'ljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev -17,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev - 2,02 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 10 %. 

OKRAJNO SODIŠČE V ŠMARJU PRI JELŠAH 
cjljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 1,05 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev - 1,20 
ciljni količnik povprečnega reševanja vseh zadev - 10,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev -14,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev - 2,50 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 10 %. 

OKRAJNO SODIŠČE V VELENJU 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev -1,04 
ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev -1,19 
ci jni količnik povprečnega reševanja vseh zadev -14,00 
ciljni količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev - 15,00 
ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev - 1,90 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 10 %. 

okrajno sodišče v žalcu 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 0,95 
ci jni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev -1,17 
c; jni količnik povprečnega reševanja vseh zadev -18,00 

| Jn| količnik povprečnega reševanja pomembnejših zadev -14,00 
ci jni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev-1,70 JCJ 
zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 10 %. 

3o'3-Pla«e 
Ob raziolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke ri 

taitrana finančna sredstva namenjena za izplačilo plač v letu 2005 bomo porabili za plače sodnikov, ki so že 5 

dole °Va^ v s°dniško funkcijo (predsednika in 83 sodnikov) ter za plače 263 javnih uslužbencev. Zaradi p 
Plače ajn°St' Postopka izvolitve v sodniško funkcijo je skupno nezasedenih 13 sodniških mest in sredstva za §5 

lih • n0V0IZV0'jenl'1 sodnikov se bodo morala zagotavljati s prerazporeditvijo sredstev med sodišči. 0 kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
Sodišče • .. 
določ* lzraCunu potrebnih dodatnih finančnih sredstev za plače zaposlenih upoStevalo kot merilo količnike za 
sodi ' CV p'aC,P° posameznih tarifnih skupinah vseh zaposlenih funkcionarjev in javnih uslužbencev na Okrožnem 
dela rU V ^ okrajnih sodiščih celjskega sodnega okrožja ter sredstva potrebna za izplačilo drugih stroškov a (.regres, potni stroški...). 

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

Usf
d"'Va 23 Plače bo proračunski uporabnik porabil strogo namensko, tj. za izplačilo plač zaposlenim javnim 

encem in funkcionarjem, skladno s pozitivno zakonodajo. 
raZlofit n projektov v okviru proračunske postavke 

Ptače'fi kot neP°st"edni proračunski uporabnik je pripravilo finančni načrt potrebnih dodatnih finančnih sredstev za 
235 , ^cionarjev in zaposlenih javnih uslužbencev ob upoštevanju veljavnega kadrovskega načrta in dejanske 
s°di§ejn°St'' ^cdvideno je, da se sredstva za plače novoizvoljenih sodnikov zagotavljajo s prerazporeditvijo med 

3397 . 
" Materialni stroški 

"Volitev J ■ aejavnosti v okviru proračunske postavke 

sobnih Cn ^e' rnatena'n'h stroškov (dobrih 36 %) se nanaša na druge operativne odhodke, ki vključujejo stroške 
'Zved P°stoPkov (34 % vseh materialnih stroškov) kamor sodijo: stroški za sodnike porotnike, sodne 
d°[£n CC' s°dne cenilce, sodne tolmače, sodne izvršitelje v primerih, ko je izvršba uvedena po uradni 

0st1' stroški v zvezi z zaseženimi predmeti v kazenskem postopku, nagrada in potrebni izdatki zagovornika po 
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92. členu ZKP ipd. Gre za specifične odhodke izvajanja sodne oblasti, katerih višino je težko vnaprej predvideti m 
še težje, ali celo nemogoče, obvladovati. 

Stroški za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije predstavljajo približno 37 % materialnih stroškov, od 
tega se samo 17 % nanaša na delovanje sodnih stavb, in kar okrog 83 % odpade na poštnino in kurirske storitve z* 
izvajanje sodnih postopkov. 

Za pisarniški in splošni material in storitve se porabi okrog 16 % materialnih stroškov. Najpomembnejši so stroški 
pisarniškega materiala in stroški za čiščenje in varovanje sodnih stavb. 

Vsi ostali materialni stroški (prevozni stroški, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje), predstavljajo v 
strukturi stroškov okrog 11 %. 

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

Pri stroških sodnih postopkov, ki so zajeti v več proračunskih vrsticah (kontih) je upoštevano, da je že bilo potrebno 
plačati za odškodnino po sodnem postopku Okrajnega sodišča v Celju 997 tisoč tolaijev (konto 4027). P° 
predpostavko, da sodišča v letu 2005 ne bodo imela stroškovno zahtevnejših zadev, kot so jih obravnavala in rešila v 
letu 2004, je v okviru proračunske vrstice 4029 nujno potrebno zagotoviti 69.902 tisoč tolaijev dodatnih sredstev za 
stroške sodnih postopkov (stroške sodnih izvedencev, cenilcev, tolmačev, porotnikov ipd.) in stroške odvetnikov 
(zagovornikov po 92. členu ZKP) ter v okviru proračunske vrstice 4022 predvsem sredstva za poštnino in kurirske 
storitve v znesku 73.000 tisoč tolaijev. 

Stroški za pisarniški in splošni material in storitve vključujejo tudi stroške varovanja sodnih stavb. Sredstva se 
povečujejo skupno za 5.000 tisoč tolaijev, tudi na račun prihrankov pri porabi posebnega materiala in storitev (' 
tisoč tolaijev) in prevoznih stroškov (801 tisoč tolaijev). 

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

CILJ: obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: stroški na rešeno zadevo 

NAČRTOVANI CILJNI KOLIČNIKI: 

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU 
- materialni stroški na rešeno zadevo bodo znašali 15.900,00 SIT. 

OKRAJNO SODIŠČE V CELJU 
- materialni stroški na rešeno zadevo bodo znašali 9.875,00 SIT. 

OKRAJNO SODIŠČE V SLOVENSKIH KONJICAH 
- materialni stroški na rešeno zadevo bodo znašali 9.901,00 SIT 

OKRAJNO SODIŠČE V ŠENTJURJU PRI CELJU 
- materialni stroški na rešeno zadevo bodo znašali 9.268,00 SIT. 

OKRAJNO SODIŠČE V ŠMARJU PRI JELŠAH 
- materialni stroški na rešeno zadevo bodo znašali 8.255,00. 

OKRAJNO SODIŠČE V VELENJU 
- materialni stroški na rešeno zadevo bodo znašali 7.297,00 SIT. 

OKRAJNO SODIŠČE V ŽALCU 
- materialni stroški na rešeno zadevo bodo znašali 10.219,00 SIT. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projekt je vsaka sodna zadeva. Stroški se evidentirajo v spisu v t.i. popisu stroškov, skladno s Sodnim re^°!^a 
Spremljanje doseganja ciljev poteka izven računovodstva, ker MFERAC in hkrati veljavna kadrovska &se 

finančno-računovodske službe sodišča ne omogočata vodenja stroškovnega računovodstva na ravni sodne zadeve- 

2941 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo v letu 2005 porabljena za nakup nujno potrebne dodatne opreme za izvajanje novih nalog p° n°tare 
zakona o prekrških in noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter za zamenjavo dotrajane 
opreme. 



ti*°diSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sodišče je nove naloge po noveli zakona o prekrških prevzelo 1.1. 2005 in z upoštevanjem števila zaposlenih na ta 
znašajo sredstva za investicije na zaposlenega 35.954 tolarja. 

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

Sredstva bodo porabljena strogo namensko in skladno s pozitivno zakonodajo. 
razlofjtev projektov v okviru proračunske postavke 

bivših sodnikov za prekrške so bili zaprti in oblikovan je bil za nakupe nujnih osnovnih sredstev skupni 
r°jekt za vsa sodišča celjskega sodnega okrožja. 

 YKr<>zno sodisce v Kopru -   : 

^ Bilanca odhodkov 

- Administracija okrožnih sodišč  
pisPodprograma 

p0sl , 
v , anstv° sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti 

Ustave)1^ ^raV'C0 c'° soc'neSa varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen 
onske in druge pravne podlage 

^clo ^ na področju Okrožnega sodišča v Kopru (Okrožno sodišče v Kopru ter Okrajna sodišča v Ilirski Bistrici, 

služiv ^'ranu' Post°jn> i" Sežani) temelji na določilih Zakona o sodiščih (čl. 99., 100. ter 101.)Zakona o sodniški i. Sodnemu redu in procesnih predpisih (predvsem ZKP in ZPP). 

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

^°'goročni cilji podprograma 
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 

. IL{- ispešno in učinkovito poslovanje 
- c-f!n! količnik obvladovanja pripada vseh zadev - obdržati količnik 1,10 ' jni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev: 

K- zadeve i io 
Kpr zadeve i 12 
P zadeve ]j0 

• cifZ-adeVe 2,00 

• c'r • povprečnega časa reševanja vseh zadev: obdržati količnik 6,51 Jni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev: 
zadeve j 8 

Kpr zadeve 15 
P zadeve j 5 

zadeve 15 
^'jni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 

zadeve brez zaostankov 
p pr zadeve brez zaostankov 

zadeve brez zaostankov 
. zac^eve brez zaostankov 

anJsevanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev - brez zaostankov. 

. ...Za'<on'to, strokovno in nepristransko poslovanje 

K zad razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb: 

p fdeve 4,00 
S zadeve 4 7 

■'jni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
TOenjenih odločb 

3,0 K zadeve 

'8. 
"^2005 1749 poročevalec, št. 31/VII 



P zadeve 5,0 
Pg zadeve 5,0 

CILJ: obvladovanje stroškov 
- izraba delovnega časa / 
- strošek dela na rešeno zadevo 61.000,00 tolaijev 
- materialni strošek na rešeno zadevo 36.500 tolaijev , 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
- stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo 
- stopnja zadovoljstva zaposlenih izmeijena z letno anketo 

pri Okrožnem sodišču v Kopru letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale zato s 
podatkov ne posredujemo. 

OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev -1,0 
- ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev: 

K 1 
P 2 
D 1,3 
N 1,3 
I,Ig,In 0,50 
Dn 5 

- ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev: obdržati količnik 12,16 
- ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev: 

K 21,44 
P 12,20 
D 8,72 
N 7,52 
I,Ig,In 42,83 
Dn 6,79 

- ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 
K 2,68 
P 1,8 
D 1,9 
N 1,91 
I,Ig,In 1,52 

. Dn 1,36 
- zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 5 %. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
- ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb: 

K 7,9 
P 3,97 
D 57 
N 20 -j, in - ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljen 
spremenjenih odločb 
K 5,57 
P 3,27 
D 2,20 
N 1,16 

CILJ: obvladovanje stroškov 
- izraba delovnega časa / 
- strošek dela na rešeno zadevo 20.000 tolaijev 
- materialni strošek na rešeno zadevo 5.000 tolaijev 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
- stopnja zadovoljstva strank izmerjena z letno anketo, 
- stopnja zadovoljstva zaposlenih izmerjena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Kopru letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale zat 
podatkov ne posredujemo. 



TRAJNO SODIŠČE V ILIRSKI BISTRICI 

- M'uspeŠno in učinkovito poslovanje 
- c!,J.n! količnik obvladovanja pripada vseh zadev -1,00 
* cir"' k0'!čnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 0,89 
* c'!""- !čnUc P°vPreinega časa reševanja vseh zadev / 
' zm'. Povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev / nJ se vanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za /. 

" cii'^i.011^0' stro^ovno in nepristransko poslovanje 
' cil ' V° . ^ razrnerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb 9 % J 1 količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 

sPremenjenih odločb 5 % 
C'U: obvladovanje stroškov 

- sn
adelovnegatasa/ 

- m , k dCla na rešeno zadev0 ' 8.500,00 SIT Analni strošek na rešeno zadevo 7.500,00 SIT 

' s
J
t0

2ad0VOlJstvo strank i" zaposlenih 
' stoPnja zadovo'Jstva strank izmerjena z letno anketo Pnja zadovoljstva zaposlenih izmeijena z letno anketo 

Zato 'Cra-'1)em sodišču v Ilirski Bistrici letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale 0 s podatkov ne posredujemo. 

c^
AJN0 SODIŠČE V PIRANU 

eiiin"^.-0 '.n ^"^ovi10 poslovanje 
cilin' w°Henik obvladovanja pripada vseh zadev - 78 % 
cilj ' 0JiČnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 120 % 
cil- ! °wnik povprečnega časa reševanja vseh zadev 12,7 

Povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev / 
J^evanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 30 %. 

* cili^v°n-'to'.str°kovno in nepristransko poslovanje 
ciljni |!°f11?t razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb / 
onr oličnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 

Cilj °dloCb' 
' i2r*?J>v^<^ovanje stroškov 
* stro5e

a
k ,el?Vne8aČaSa/ 

- It)a. . t 'a na rešeno zadevo 21.000,00 tolaijev 

ClLj 113 Str0^c'c na rešeno zadevo 7.500 tolaijev 
W°VOljStvo i" zaposlenih 

* *Ja ^dovoljstva strank izmeijena z lemo anketo 
Pri o ^ Zadovo'-'stva zaposlenih izmeijena z letno anketo 
P°datlcn"'nem S0<^u v Piranu letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale zato s ne posredujemo. 

CILJ lN° S0D1ŠČE v POSTOJNI 

" ci,Jn:r,
no u^inkovito poslovanje 

" ciljni 1°. ^ obvladovanja pripada vseh zadev - 1,0 
K 0 'k obvladovanja pripada pomembnejših zadev: 
P 1 
D 1 
N 1 

1 
0,70 l^g.ln 

" ciljni k°!'Čn!k Povprečnega časa reševanja vseh zadev 12,5 
K ° h"4 Povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev: 
p 9,56 
D 6,29 

5,13 

'8. 
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N 12,67 
I,Ig,In- 56,82 
Dn 9,20 

- ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 
K 9,56 
P 2,86 
D 4,44 
N 3,80 
l.Ig, In 2,63 
Dn 1,47 

- zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 30 %. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
- ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb: 

K 0,11 
P 0,16 
D 0,004 
N 0,05 . 

- ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih 
spremenjenih odločb / 

CILJ: obvladovanje stroškov 
- izraba delovnega časa / 
- strošek dela na rešeno zadevo 15.500,00 tolaijev 
- materialni strošek na rešeno zadevo 5.500,00 tolarjev 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
• stopnja zadovoljstva strank izmerjena z letno anketo 
- stopnja zadovoljstva zaposlenih izmeijena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Postojni letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale zat0 

s podatkov ne posredujemo 

OKRAJNO SODIŠČE V SEŽANI 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev -1,10 
- ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 1,20 
- ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev 6,80 
- ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev 17 
- zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 10 %. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
- ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 19. ^ 
- ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljeni 

spremenjenih odločb / 

CILJ: obvladovanje stroškov 
- izraba delovnega časa / 
- strošek dela na rešeno zadevo 14.000,00 tolaijev 
- materialni strošek na rešeno zadevo 5.000,00 tolaijev 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
- stopnja zadovoljstva strank izmerjena z letno anketo 
- stopnja zadovoljstva zaposlenih izmerjena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Sežani letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale z3' 
podatkov ne posredujemo. 

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

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - obdržati količnik 1,10 
- ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev: 

K zadeve 1,00 
Kpr zadeve 1,12 



P zadeve ] ] 
^8 zadeve ] (5 

. c!j|n: količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev: obdržati količnik 6,51 
jni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev: 

K- zadeve 26 
^■Pr zadeve 19 
P zadeve j 9 
pg zadeve 155 
^•'jni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 
K- zadeve 9 or> 
ppr ^ve 2^20 
£ zadeve 2,40 
*5 zadeve 2,90 
^anjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 3 %. 

Q|| j> 

" cii ^011''0, str°kovno in nepristransko poslovanje jnt količnik razmetja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb: 
zadeve j j 

^ zadeve o 3 
zadeve 3 3 

5nl količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
spremenjenih odločb 
K- zadeve 3 
^ zadeve 5 
^8 zadeve 5 

• IfcL?>Vladovanie stfoškov 
' sfra?udel0Vnegačasa/ 

" ma» . de'a na rešeno zadevo 61.000,00 tolaijev ^alni strošek na rešeno zadev 36.600,00 tolaijev 

" strank in zaposlenih 
- ^dovoljstva strank izmeijena z letno anketo 

Pnja zadovoljstva zaposlenih izmeijena z letno anketo 

krožnem sodišču v Kopru letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih. 

c|^AJNO SODIŠČE V KOPRU 

• ciij^'^e5l}° jj* učinkovito poslovanje 
• Cjjj ! obvladovanja pripada vseh zadev -1,0 

^ količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev: 

P 2 D z 

N [3 

^ °ii 
• Cj|jjj! ^0'|Cnik povprečnega časa reševanja vseh zadev: obdržati količnik 12,16 

j, 1 količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev: 
p 21,44 
D 12,20 
N *>72 

1]„. 7'52 

• £ 
k

jni k°'ičnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 
p 2,68 
D 1.8 
N 1,9 

UgJn \'l\ 
Dn \il 
zmanišpv 

c 
Je števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 5 %. 

^onito, strokovno in nepristransko poslovanje 
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- ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb: 
K 
P 
D 
N 

7,9 
3,97 

57 
20 

ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
spremenjenih odločb 

CILJ: obvladovanje stroškov 
- izraba delovnega časa / 
- strošek dela na rešeno zadevo 20.000,00 tolaijev 
- materialni strošek na rešeno zadevo 5.000,00 tolaijev 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
- stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo 
- stopnja zadovoljstva zaposlenih izmerjena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Kopru letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale zato s 
podatkov ne posredujemo. , 

OKRAJNO SODIŠČE V ILIRSKI BISTRICI 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev -1,00 $ 
* ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 0,89 § 
- ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev / ■» 
- ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev / 3 
- zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za /. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje £ 
- ciljni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb 9 % j 
- ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih m ^ 

spremenjenih odločb 5 % % 

CILJ: obvladovanje stroškov 
- izraba delovnega časa / 
- strošek dela na rešeno zadevo 20.000,00 tolarjev 
- materialni strošek na rešeno zadevo 5.000,00 tolaijev 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
- stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo 
- stopnja zadovoljstva zaposlenih izmerjena z letno anketo 

pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvaja'e 

zato s podatkov ne posredujemo. 

OKRAJNO SODIŠČE V PIRANU 

CILJ: uspešno in učinkovito poslovanje 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 78 % 
- ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 120 % 
- ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev 12,7 
- ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev / 
- zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 30 %. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
- ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb / - h in 
- ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljeni 

spremenjenih odločb / 

CILJ: obvladovanje stroškov 
- izraba delovnega časa / 
* strošek dela na rešeno zadevo 20.800,00 tolaijev 
- materialni strošek na rešeno zadevo 7.270,00 tolaijev 

K 
P 
D 
N 

5,57 
3,27 
2,20 
1,16 
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Cll !• • zadovoljstvo strank in zaposlenih 
°pnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo 
Pnja zadovoljstva zaposlenih izmeijena z letno anketo 

P"0l*m sodišču v Piranu letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale zato s 
Podatkov ne posredujemo. 

°KRAJNO SODIŠČE V POSTOJNI 

. '^j USPe^no "H učinkovito poslovanje 

* cil * 'co''^n^c obvladovanja pripada vseh zadev -1,0 jni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev: 

1 
D 

N 1 
0,70 

- cir 1,1 

- J"! *0'jCn>k povprečnega časa reševanja vseh zadev: 12,5 ^Jni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev: 

u 9>56 
D 6'29 

N 5,13 

1, , 12,67 

£8>ln 56,82 
. J. 9,20 

^Jni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 

p 9,56 
D 2>86 

K 
i t , 3-80 * 

2,63 vg 
^ 1,47 * 

Rvanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 30 %. 

- ciji^i.00'10' tokovno in nepristransko poslovanje ^ 
J 1 količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb: §5 

p 0,11 
D 0,16 

v 0.004 
• cu- • 0,0S 

Jni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 

Pfemenjcnih odločb/ 

" i?«k>Vk(*ovan-'e stfoškov 
- 5La

k
d

ri
elregačasa/ 

- jjj . ela *>a rešeno zadevo 15.500,00 tolaijev 
^ n' strošek na rešeno zadevo 5.200, 00 tolarjev 

- 2adovo,jstv° strank in zaposlenih 
* swnja zadov°ljstva strank izmerjena z letno anketo Ja zadovoljstva zaposlenih izmerjena z letno anketo 
Pn Okrain 
s Podatv sodišču v Postojni letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvajale zato 
ok °V ne Posredujemo- 

Cilj JN° S°D1ŠČE V SEŽANI 

učinkovito poslovanje 
ciljn; °'j^nik obvladovanja pripada vseh zadev - 1,10 
ciijn-.° !Cn'k obvladovanja pripada pomembnejših zadev 1,20 
ci|jnj °"cnik povprečnega časa reševanja vseh zadev 6,80 

^an'«0 '^ P°vPreCne6a iasa reševanja pomembnejših zadev 17 evanje Števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 10 %. 

• ci,j^0nit°. strokovno in nepristransko poslovanje 
ohčnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb 19 

'8. 
>20, 05 
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- ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih 
spremenjenih odločb / 

CILJ: obvladovanje stroškov 
- izraba delovnega časa / 
- strošek dela na rešeno zadevo 13.950,00 tolaijev 
- materialni strošek na rešeno zadevo 4.700,00 tolaijev 

CILJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih 
- stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo 
- stopnja zadovoljstva zaposlenih izmeijena z letno anketo 
- pri Okrajnem sodišču v Sežani letne ankete o zadovoljstvu strank ter zadovoljstvu zaposlenih se niso izvaja e 

zato s podatkov ne posredujemo. 

3074 - Plače 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki plače zagotavljamo sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih na Okrožnem sodišču v Kopru ter 
vseh okrajnih sodiščih okrožja, do katerih so zaposleni upravičeni na osnovi zakonov in drugih podzakonskih aktov- 

/ • \ ''"'■j 
IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Predlog finančnega načrta na postavki plače je za leto 2005 izračunan na osnovi števila zaposlenih ter njihove višin® 
plač ter drugih prejemkov določenih z zakonom in podzakonskimi akti. 

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

S sredstvi na postavki želimo pokrivati vse obveznosti do zaposlenih, ki bodo nastale pri poslovanju Okrožneg3 

sodišča v Kopru in vseh okrajnih sodiščih tega okrožja. 

4573 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke ZSPJS sov skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektoiju in Dogovorom o višini in 
uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust planirana sredstva za odpravo nesorazmerij v osno 
plač. V skladu z navodili koordinatoija smo sredstva za ta namen razporedili na postavko za "redne plače". 

3398 - Materialni stroški 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki materialni stroški zagotavljamo sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo v okviru red° 
dejavnosti Okrožnega sodišča v Kopru ter vseh okrajnih sodišč v okrožju. 

IzhodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
2004 

Predlog finančnega načrta na postavki materialni stroški za leto 2005 je izračunan na osnovi realizacije leta 
vključujoč program "mediacije" ter projekt "matra". 

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

Na nivoju postavke želimo zagotavljati sredstva, ki so potrebna za pokrivanje materialnih stroškov v ^ 
poslovanja Okrožnega sodišča in vseh okrajnih sodišč v okrožju. Ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva 
postavki ne bodo zadoščala za pokritje vseh materialnih stroškov, v katerih so vsebovani tudi stroški s 
postopkov. 

2942 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke manjše investicije zagotavljamo sredstva za nakup nujne opreme ter investicijsko vzdrževa J 
sodnih zgradb ter ostale opreme. 

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

Predlog finančnega načrta na postavki manjše investicije je določen na osnovi potreb po investicij®'1 

investicijskem vzdrževanju ter upoštevajoč dejstva, da so sredstva omejena. 
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' Cty'na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
S Pomočjo sredstev na tej proračunski postavki želimo doseči nemoteno poslovanje Okrožnega sodišča v Kopru ter 
v*h okrajnih sodišč v okrožju. 
"Molita projektov v okviru proračunske postavke 

^foračtinska postavka "investicije in investicijsko vzdrževanje" je vključena v projekt NRP. - Projekt 4216-02-0001 
anjse investicije, ki je namenjen za zagotavljanje najnujnejše opreme in na najnujnejše investicijsko vzdrževanje. 

^ * Osnovna sredstva - Sredstva odškodnine 

"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^skladu z določili zakona o javnih financah, Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS ter naše vloge, 
, Je Ministrstvo za finance odprlo novo proračunsko postavko " sredstva odškodnin". S pomočjo teh sredstev 

m° Poskušali odpraviti škodo, ki lahko nastane na opremi ali pa objektu. 

Ob ^' *>OS'ovn' Prosto" - sredstva najemnine 
^Možitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

M^kladu z določili Zakona o javnih financah, Pravilnikom o izvrševanju proračuna ter naše vloge, nam je 
«*vo 23 finance odprlo novo proračunsko postavko " poslovni prostori, sredstva najemnin". S sredstvi na tej 

bomo financirali investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup potrebne opreme. 

(J »7 • 1 S -T.' i' . .v.••• : • v---,.~ 
— ~ Vgrozno sodišče v Krariju  

bilanca odhodkov 

$24202-" ^^Administracija okrožnih sodišč  

Podprograma 

v 
s°dne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti 

Ustav Prav'co do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen KS) ' 

m druge pravne podlage 

0^>jnih ^0<^ro^e Proračunskega uporabnika je določeno v 101. do 103. členu Zakona o sodiščih, delovno področje 
so Vs ,. 

s^'52ih pa v 99. členu Zakona o sodiščih. Delovanje sodišč je opredeljeno v določbah Sodnega reda, kjer 
ly°l lns*° 'n terminsko opredeljene naloge sodišč. 

' C,WPodprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^OŽNo SODIŠČE V KRANJU 
J Uspešno in učinkovito poslovanje 

ndikatorji: 1. PT • 
2. Cir"' l^0,!čnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1 
3. Qji. ! K°ličnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,1 
4. Qjjj . ^0'ičnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 4 mesece 
5. Qj,- ! količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 12 mesecev 

Dol ' °!'4n|k sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 14 goročno je pričakovati zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let, v skupnem obsegu za 90 %. 

prSliScS,^dik^ i so izračunani oziroma določeni na podlagi gibanja indikatorjev, ki so bili izračunani za Primeri etl (2001, 2002). Glede na to, daje delo sodišča v teh dveh letih oceniti kot uspešno, so ciljni indikatorji 
2007) c'|Vl 2 '"dikatoiji za ti dve leti in ustrezno izboljšani. Tako kot v preteklih letih so tudi za prihodnja leta (do 
ter tjjjj s°dišča sprotno in redno reševanje tekočih zadev ob hkratnem zmanjševanju števila sodnih zaostankov 
subjekt: v®.1,e,nejŠe odločanje v vseh zadevah. Takšne cilje bo mogoče doseči ob zagotovljenih optimalnih 
Qi vni" 'n objektivnih pogojih za delo sodišča. 

^konito strokovno in nepristransko poslovanje 



Indikator: povečanje kvalitete dela 
1. Količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb v letu 2002 je bil 6,8. 

Dolgoročno predvidevamo izboljšanje količnika, saj ocenjujemo, da se bo Število pritožb zaradi pogostejšega 
izvensodnega reševanja sporov zmanjševalo. 

2. Količnik razmeija med številom vloženih pritožb in Številom razveljavljenih in spremenjenih odločb v letu 2002 
je bil 2,6. Dolgoročno predvidevamo zviševanje tega količnika, saj je izobraževanje sodnikov redno u* 
intenzivno. 

Cilj: obvladovanje stroškov 

Indikatorji: izraba delovnega Časa, stroški na rešeno zadevo 
1. Izrabo delovnega časa smo ocenili na 100%, upoštevaje dosedanje preseganje pričakovanega obsega dela, 

določenega s strani sodnega sveta. 
2. Strošek dela na rešeno zadevo je 30.788,00 SIT (po podatkih za leto 2002). 
3. Materialni stroški na rešeno zadevo so 14.160,00 SIT (po podatkih za leto 2002). 

Cilj: zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Indikator: stopnja zadovoljstva 
1. Stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo ni bila izvedena. Glede na število vloženih nadzorstveni 

pritožb (8 v letu 2002) ocenjujemo, da so bile stranke z delom sodišča pretežno zadovoljne. 
2. Stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmerjena z letno anketo ni bila izvedena. Glede na to, da v letu 2002 v zvezi z 

odločitvami o pravicah in obveznostih delavcev ni bilo pritožb, ocenjujemo, daje stopnja zadovoljstva ugodna. 

OKRAJNO SODIŠČE V KRANJU 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

Indikatoiji(upoštevani podatki za leto 2002): 
1. Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,71 
2. Ciljni količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 1,14 
3. Ciljni količnik obvladovanja zemljiškoknjižnih zadev: 0,79 
4. Ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev: 0,43 
5. Ciljni količnik obvladovanja ostalih zadev(Kr, Pl, Z, Pom, R, Po): 1,04 
6. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 11,7 meseca 
7. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 13,7 meseca 
8. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja izvršilnih zadev: 13,4 
9. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja zemljiškoknjižnih zadev: 11,7 meseca 
10.Ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,08 
11.Ciljni količnik sodnih zaostankov vseh zadev: 2,13 
12.Ciljni količnik sodnih zaostankov izvršilnih zadev: 3,54 
13.Ciljni količnik sodnih zaostankov zemljiškoknjižnih zadev je: 1,53 
14.Števila nerešenih zadev starejših od 10 let je 36, starejši od 5 let je 380. 

Cilj: Zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

Indikator: 
1. Povečanje kvalitete dela 

Količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in vloženih pritožb je 0,06, zaradi velikega štev'® 
izvršilnih zadev skupnega količnika ni mogoče določiti. Količnik razmeija med številom vloženih pntoz 
pomembnejših zadevah ter številom razveljavljenih ter spremenjenih odločb je 0,14, zaradi velikega ste 
izvršilnih zadev skupnega količnika ni mogoče določiti. 

Cilj: Obvladovanje stroškov: 
Strošek dela na rešeno zadevo je 4.558,00 SIT 
Materialni stroški na rešeno zadevo je 1.257,00 SIT 

Cilj: Zadovoljstvo strank in zaposlenih: 

Indikator: * 
I. Stopnja zadovoljstva 
- stopnja zadovoljstva strank izmerjena z letno anketo: anketa ni bila izvedena 
- stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmerjena z letno anketo: anketa ni bila izvedena. 

OKRAJNO SODIŠČE V ŠKOFJ1 LOKI 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

lndikatoiji(upoštevani podatki za leto 2002): 



1 zadevah. 
i stroškov: 

2 c'Jn! količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,92 
3 količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 0,79 
4 !-jm količnik obvladovanja zemljiškoknjižnih zadev: 1,10 
5 p'-!n' količnik obvladovanja izvršilnih zadev: 0,60 
g c!Jn! količnik obvladovanja ostalih zadev(Kr, Pl, Z, Pom, R, Po): 1,06 
7 c!j!n! količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 11,0 meseca 
8 c'

Jn! količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 10,0 meseca 
9 c.-!m količnik povprečnega časa reševanja izvršilnih zadev: 11,0 
1q c'Jni količnik povprečnega časa reševanja zemljiškoknjižnih zadev: 12,0 meseca 

' 1 cV"- k0'iČnik so^n'h zaostankov pomembnejših zadev je 3,53 
12 c! J.m količnik sodnih zaostankov vseh zadev: 1,98 
,3;c!]Jm količnik sodnih zaostankov izvršilnih zadev: 3,65 
14 g.Jm količnik sodnih zaostankov zemljiškoknjižnih zadev je: 1,42 a nerešenih zadev starejših od 10 let je 1, starejši od 5 let je 16. 

J- Zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

'"dikator: 
' ^večanje kvalitete dela 

J/ 
pri - 1 ra2Tnerja med številom rešenih pomembnejših zadev in vloženih pritožb je 0,044 pri vseh zadevah, 0,121 

niembnejših zadevah 0,119 pri izvršilnih zadevah in0,002 pri zemljiško knjižnih zadevah. 

^devah ~azraerja me(1 številom rešenih pritožb ter številom razveljavljenih ter spremenjenih odločb je 0,31 pri vseh > 0.36 pri pomembnejših zadevah, 0,29 pri izvršilnih zadevah in 0,25 pri zemljiškoknjižnih zadeval 

Materi , . 113 rešeno zadevo je 5.587,00 SIT str°5ki na rešeno zadevo je 1.785,00 SIT 
J Zadovoljstvo strank in zaposlenih: 

Jn<likator: 
- zadovoljstva 
- ston ^ za^ovo'jstva strank izmeijena z letno anketo: anketa ni bila izvedena 

ja zadovoljstva zaposlenih, izmerjena z letno anketo: anketa ni bila izvedena. 

C^
AJN0 SODIŠČE NA JESENICAH 

Ind' US'>e^n0 ^ u'inkovito poslovanje 
1. Ciljn^U?0^tevani Podatki za leto 2002): 
2. Ci]. !, °Ji'nik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,97 
3. ej]. ! ol*nik obvladovanja pomembnejših zadev je 1,52 
4. Cj]- ! °'^nik obvladovanja zemljiškoknjižnih zadev: 1,25 
5. Ci|j! °'jčnik obvladovanja izvršilnih zadev: 0,49 
6. Ci]jn| obvladovanja ostalih zadev(Kr, Pl, Z, Pom, R, Po): 0,79 
7. , 0 !Cnjk povprečnega časa reševanja vseh zadev je 11,0 meseca 

Qjr. °'jcnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 15,0 meseca 
9. Ciijnj, ^n'k povprečnega časa reševanja izvršilnih zadev: 19,0 
10.Ci]- -,° povprečnega časa reševanja zemljiškoknjižnih zadev: 11,0 meseca 
1 l.Ciljf.! ,°'ižn'k sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 1,86 
'2.Ciijnl ,°!!Čn!k s°dnih zaostankov vseh zadev: 1,83 
'^•Ciljni k°!iČnilc ^dnihfcaostankov izvršilnih zadev: 2,52 
M.§tevij. ° '^n'k sodnih zaostankov zemljiškoknjižnih zadev je: 1,37 
Qij. 3 nere^enih zadev starejših od 10 let je 21. 

'nd'k ak°n't0' str°kovno in nepristransko poslovanje 
1 Pi °r' °Veianje kvalitete dela 

li£"ik ra 
^deya},Q zmcrja med številom rešenih zadev in vloženih pritožb je pri vseh zadevah 0,042 pri pomembnejših 
Kol j ■ ' ^ P" lzvršilnih zadevah 0,125 pri zemljiškoknjižnih zadevah 0,001. 
^devah QaZme,rja med številom rešenih pritožb ter številom razveljavljenih ter spremenjenih odločb je 0,25 pri vseh 
Ci]j. p ' ' ^r' P°inenibnejših zadevah 0,19 pri izvršilnih zadevah in 0,5 pri zemljiškoknjižnih zadevah. 

1 Obv'adovanje stroškov: 

>8. 
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Strošek dela na rešeno zadevo je 7.652,00 SIT 
Materialni stroški na rešeno zadevo je 2.733,00 SIT 

Cilj: Zadovoljstvo strank in zaposlenih: 

Indikator: 

1. Stopnja zadovoljstva 
- stopnja zadovoljstva strank izmeijena z letno anketo: anketa ni bila izvedena 
- stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmerjena z letno anketo: anketa ni bila izvedena. 

OKRAJNO SODIŠČE V RADOVLJICI 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

Indikatoiji: 
1. Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,1 
2. Ciljni količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 1,2 
3. Ciljni količnik obvladovanja zemljiškoknjižnih zadev: 1,2 
4. Ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev: 0,9 
5. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 16,0 meseca 
6. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 14,0 meseca 
7. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja izvršilnih zadev: 14,0 
8. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja zemljiškoknjižnih zadev: 18,0 meseca 
9. Ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 32 
10. Ciljni količnik sodnih zaostankov izvršilnih zadev: 44 
11. Ciljni količnik sodnih zaostankov zemljiškoknjižnih zadev je(brez ZK izpiskov): 70 
12. Zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev za 2 %. 

Indikatoiji so bili postavljeni na podlagi izračuna za več let, pričakovanja, da bo v letu 2004 dejansko zsse^^e 
vseh pet sodniških mest, ter dejstvu da je na sodišču v teku program odprave zaostankov v zemljiški knjigi m 
vedno teče informatizacija zemljiške knjige. 

Cilj: Zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

Indikator: 
1. Povečanje kvalitete dela 

Ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 20 %• 
količnik razmeija med številom pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in spremenjenih ^ 
je 32 %. Za leto 2004 ni, predvideno zmanjšanje števila pritožb niti ne bistvenega zmanjšanja števila razveljav 

in spremenjenih odločb, kije po naši oceni sorazmerno ugoden. 

Cilj: Obvladovanje stroškov: 
Izraba delovnega časa je večja od 85 % 
Strošek dela na rešeno zadevo je 5.444,00 SIT 
Materialni stroški na rešeno zadevo je 1.642,00 SIT 

Cilj: Zadovoljstvo strank in zaposlenih: 

Indikator: 
1. Stopnja zadovoljstva „nih 
- stopnja zadovoljstva strank izmerjena z letno anketo: anketa ni bila izvedena, ob upoštevanju števila v 

nadzorstvenih pritožb pa ocenjujemo da je zadovoljiva. Glede na pričakovanja, da bo v letu 2004 
sodniških mest popolna ocenjujemo, da bodo stranke z delom sodišča še bolj zadovoljne., vcčj^1 

- stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmeijena z letno anketo: anketa ni bila izvedena. Glede na to, °a 

pripomb zaposlenih ni bilo, ocenjujemo daje stopnja zadovoljstva zaposlenih ustrezna. 

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

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

Indikatorji 
1. Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1 
2. Ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,2 
3. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 4,2 mesece 
4. Ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 14 mesecev 
5. Ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 4,5 . 
6. Dolgoročno je pričakovati zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let, v skupnem obsegu za 
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p ^?čn' ciljni indikatoiji so izračunani oziroma določeni na podlagi gibanja indikatoijev, ki so bili izračunani za 

Dri 6 2002). Glede na to, daje delo sodišča v teh dveh letih oceniti kot uspešno, so ciljni indikatorji 
20Ot\ 'IV- Z 'Hditetorji za ti dve leti in ustrezno izboljšani. Tako kot v preteklih letih so tudi za prihodnja leta (do 
ter ' Cl'Ji sodišča sprotno in redno reševanje tekočih zadev ob hkratnem zmanjševanju števila sodnih zaostankov, 

sub' kvalitetneJSe odločanje v vseh zadevah. Takšne cilje bo mogoče doseči ob zagotovljenih optimalnih 
J ivnih objektivnih pogojih za delo sodišča. 0*1*' 
J'" zakonito strokovno in nepristransko poslovanje 

j^ator: povečanje kvalitete dela 
oiičnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in Številom vloženih pritožb v letu 2002 je bil 6,8. 
°lgoročn:o predvidevamo izboljšanje količnika, saj ocenjujemo, da se bo število pritožb zaradi pogostejšega 

2 j^V
|
ens°dnega reševanja sporov zmanjševalo. 

oiicnik razmerja med številom vloženih pritožb in številom razveljavljenih in spremenjenih odločb v letu 2002 
J.e ' 2,6. Dolgoročno predvidevamo zviševanje tega količnika, saj je izobraževanje sodnikov redno in 
Ktenzivno. 

Cl*j: obvlado o vanje stroškov: 

] izraba delovnega časa, stroški nerešenih zadev 
abo delovnega časa smo ocenili na 100 %, upoštevaje dosedanje preseganje pričakovanega obsega dela, 

Ooločei 2 "cenega s strani sodnega sveta. 
3 j,^ dela na rešeno zadevo je 30.788,00 SIT (po podatkih za leto 2002). 

3-terialni stroški na rešeno zadevo so 14.160,00 SIT (po podatkih za leto 2002). 
"j- zadovoljstvo strank in zaposlenih: 

4 <Sto°r- St0|3nja zadovoljstva Pnja zadovoljstva strank izmerjena z letno anketo ni bila izvedena. Glede na število vloženih nadzorstvenih 
5 £ 0 . (8 v letu 2002) ocenjujemo, da so bile stranke z delom sodišča pretežno zadovoljne. 

odi • 2adovo?jstva zaposlenih, izmeijena z letno anketo ni bila izvedena. Glede na to, da v letu 2002 v zvezi z t vam i o pravicah in obveznostih delavcev ni bilo pritožb, ocenjujemo, daje stopnja zadovoljstva ugodna. 

- Plače 

J-fotllev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravice t 
v sinp abe na tej postavki zagotavljajo izplačevanje plač in ostalih prejemkov zaposlenim iz delovnega razmerja 

. , u z Ve'javno zakonodajo. 
°diščn ' 
p " ^"zalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

^ Planiranju potrebne višine sredstev so bili upoštevani posredovani indikatoiji. 
0i na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ob janJe sprotnega poravnavanja obveznosti na podlagi ustrezne zakonodaje. 
Zitev projektov v okviru proračunske postavke 

snovni 
Velia,™- en porabe sredstev s te postavke je zagotavljanje izplačila plač in drugih stroškov dela v skladu z Javnmii predpisi. 

"" Materialni stroški 

Plitev „ ■ «ejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva K^j 
P°kriv • Porabljena za zagotavljanje materialne osnove za delo sodišča in zakonsko določene obveznosti pri anju sodnih stroškov. 

u,°dii{a • 
^ "® kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
ve£,n"0v' So upoštevani kazalci iz proračunskega priročnika. Z maksimalno zavzetostjo bo sodišče lahko pokrilo 
Zagot 

Stro5kov materialnega poslovanja. V kolikor se napovedi ne bodo uresničile bo potreben dodaten dogovor za 
lef^ 

Vllev Potrebnih sredstev. 
cilji 

^gotavi 
"" nlvoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

p°sam 
JanJe poravnavanja obveznosti v določenem roku. Primerjava višine porabljenih sredstev na primerljivo ezno zadevo med ostalimi primerljivimi porabniki - Okrožnimi sodišči. 

^iioos 
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ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Posebni projekti niso določeni. 

2943 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje najnujnejših sredstev za večja popravila oziroma dopolnitve poškodovane oziroma neuporabne 
opreme. 

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

Predvidena sredstva so se povečala le za planirana sredstva pridruženih bivših sodnikov za prekrške. 

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

Z odobrenimi sredstvi optimalno izboljšati posamezna delovna okolja. 

ObrazJoiiiev projektov v okviru proračunske postavke 

Večjih projektov zaradi obsega sredstev ni 

4218 - Okrožno sodišče v Ljubljani   

A - Bilanca odhodkov 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč 

Opis podprograma 

Dejavnost Okrožnega sodišča v Ljubljani zajema reševanje preiskovalnih, kazenskih, mladinsko kazensk^' 
pravdnih, družinskih in gospodarskih zadev. Dejavnost okrajnih sodišč pa reševanje kazenskih, P<vv 

nepravdnih, zapuščinskih, izvršilnih zadev ter zemljiško knjigo. 

Temeljna naloga sodišča je odločanje o pravicah, obveznostih in obtožbah zoper posameznike ozironia pr^z 
osebe, ki jo sodišče zagotavlja tako, da je vsakomur zagotovljeno neodvisno, nepristransko sojenje 
nepotrebnega odlašanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Sodišča izvajajo svojo dejavnost na podlagi 22. člena Ustave RS in v okviru pristojnosti, določenih s 101- ž'eD° 
Zakona o sodiščih. 

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

Cilji so: \ 
- znižanje pripada novih zadev, 
- znižanje števila nerešenih zadev, 
- znižanje sodnih zaostankov, 
- povečanje kvalitete dela, 
- povečanje storilnosti preko uspešnosti, učinkovitosti in usposobljenosti zaposlenih. 

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

Cilji so: 
- učinkovit in uspešen dostop do sodnega varstva vsakomur, 
- strokovno in nepristransko odločanje, 
- obvladovanje stroškov dela, 
- zadovoljstvo strank s postopki in storitvami. 

3076 - Plače 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ostaja enaka kot pri pripravi proračuna za leto 2004 - 2005 razen formiranja novega oddelka pri Okrožnem s 
v Ljubljani - oddelek za družinsko sodstvo in priključitve sodnikov za prekrške k okrajnim sodiščem. 



2 °'5V'ac'ovanja pripada 1,0 zadev 

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

ena^' kot pri pripravi proračuna za leto 2004 - 2005 razen pri formiranju novega oddelka pri Okrožnem u v Ljubljani - oddelek za družinsko sodstvo in kjer so: 
^ Pravdne zadeve 

2' ^°]!čn!k obvladovanja pripada 1,0 zadev 0 iCnik povprečnega časa reševanja zadev 0,7 ali 8,4 meseca 

^'Nepravdne zadeve 
■ količnike' " " 

količnik povprečnega časa reševanja zadev 0,4 ali 4,8 meseca 

^®dba oddelka s petimi sodnicami in s petimi strojepiskami ter dvema strokovnima sodelavcema bo predvidoma 
°vala za obvladovanje pripada, sodnih zaostankov in nerešenih zadev v letu 2005. 

te '^aCunu količnikov za nepravdne zadeve je bilo upoštevano reševanje teh zadev v zadnjih šestih mesecih, saj je 

'ahko eVed?k.''° sodišče v pristojno reševanje šele sredi leta 2004. Količnik povprečnega časa reševanja zadev bo 
bo k- nižj'' S'ede na dejstvo, da z letošnjim letom na oddelku dela pet sodnic in v kolikor se pripad teh zadev ne 

( 
Olstveno spremenil. 
'(W na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

v li6"*3 ^0t P" PriPrav' proračuna za leto 2004 - 2005 razen formiranja novega oddelka pri Okrožnem sodišču 
Ob ^ani " °ddelek za družinsko sodstvo in priključitve sodnikov za prekrške k okrajnim sodiščem. 

^ °iitevprojektov v okviru proračunske postavke 

načrta"/^ fodišča ostaja nespremenjena. Dodatna sredstva potrebujemo za realizacijo odobrenega kadrovskega 
Ocen' ■ ^u^no s sodniki za prekrške) ter načrtovanega nadurnega dela v smislu odprave sodnih zaostankov. 
PotreK^em0' nam odobrena sredstva v rebalansu v višini 44.675.000,00 ne bodo zadoščala. Po naši oceni bi 
dodatn°Va" ^ ^^ih sredstev v višini 84.925.000,00 SIT. Opozoriti velja, da smo že za leto 2004 potrebovali a sredstva, kar je razvidno iz zaključnega računa. Enako velja tudi za sodnike za prekrške. 

- Materialni stroški of 

^ Žitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

v 4i;,enaka 'COt P" Pr'Pravi proračuna za leto 2004 - 2005 razen formiranja novega oddelka pri Okrožnem sodišču g jarn - oddelek za družinsko sodstvo in priključitve sodnikov za prekrške k okrajnim sodiščem. &0 

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

s°di5ču° 6na'C' 'cot P" Popravi proračuna za leto 2004 - 2005 razen pri formiranju novega oddelka pri Okrožnem v Ljubljani - oddelek za družinsko sodstvo in kjer so: 

UolVđneZadcve 

2. količ^ °'3v'adovanja pripada 1,0 zadev 

B/ hj ' povPreCnega časa reševanja zadev 0,7 ali 8,4 meseca 
1. ko

e^avdne zadeve 
2. kolien'k °'5V'adovari-ia Popada 1,0 zadev ^ličnikc 

Povprečnega časa reševanja zadev 0,4 ali 4,8 meseca 
Zasedb 
zad0st 

3 0c^elka s petimi sodnicami in s petimi strojepiskami ter dvema strokovnima sodelavcema bo predvidoma ovala za obvladovanje pripada, sodnih zaostankov in nerešenih zadev v letu 2005. 

te količnikov za nepravdne zadeve je bilo upoštevano reševanje teh zadev v zadnjih šestih mesecih, saj je 
'ahko [V?. dot,i|o sodišče v pristojno reševanje šele sredi leta 2004. Količnik povprečnega časa reševanja zadev bo 
bo bjst 

1 ni*ji. glede na dejstvo, da z letošnjim letom na oddelku dela pet sodnic in v kolikor se pripad teh zadev ne ,s,veno spremenil 
«.r - e'l/ cilji (I 

" nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
vJstai • 
s°djj£ enak' kot pri pripravi proračuna za leto 2004 - 2005, razen pri formiranju novega oddelka pri Okrožnem 

v Ljubljani - oddelek za družinsko sodstvo in kjer so: 
^SfHk 
zadost 0<^e'ka s petimi sodnicami in s petimi strojepiskami ter dvema strokovnima sodelavcema bo predvidoma 

a 23 obvladovanje pripada, sodnih zaostankov in nerešenih zadev v letu 2005. 

'8. 
">a/ 

^005 
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Pri izračunu količnikov za nepravdne zadeve je bilo upoštevano reševanje teh zadev v zadnjih šestih mesecih, saJ Je 

te zadeve dobilo sodišče v pristojno reševanje šele sredi leta 2004. Količnik povprečnega časa reševanja zadev 
lahko tudi nižji, glede na dejstvo, da z letošnjim letom na oddelku dela pet sodnic in v kolikor se pripad teh zadev ne 
bo bistveno spremenil. 

Cilj oddelka pa je seveda tudi čim višja kvaliteta dela, to je čim manj vloženih pritožb in Čim manj razveljavljen''1 

odločb. Zaenkrat konkretne številke ni mogoče navesti, saj oddelek še ne razpolaga s podatki o številu pritožb ter 
procentu spremenjenih in razveljavljenih oziroma potrjenih zadev v vseh primerih, ko so bile predložene 
pritožbeno odločanje in bo ta cilj možno določiti šele za naslednje leto. Je pa dejstvo, da je pritožb v postop 1 

oddelka za družinsko sodstvo relativno malo, saj se mnogi končajo sporazumno oziroma s sodno poravnavo. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Dejavnost sodišča se je razširila še na družinsko sodišče ter sodnike za prekrške. Leto 2004 smo priče'' l 

neplačanimi obveznostmi v višini 330 mio. Iz leta 2004 pa še prenašamo v leto 2005 neplačane obveznosti v vi i ^ 
239 mio. Ugotavljamo tudi, da so se izredno povečali stroški sodnih postopkov (let 2002 = 506,6 mio, 2003=5 > 
mio, 2004=804,1 mio, do 30.04.2005=457 mio). Iz razreza sredstev je razvidno, da so nam predvidena doda 
sredstva v višini 527.010.000 SIT. Ocenjujemo, da nam to ne bo zadostovalo in nam bo primanjkovalo še najm 
371 mio. 

7965 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ostaja enaka kot pri pripravi proračuna za leto 2004 - 2005 razen formiranja novega oddelka pri Okrožnem sodišč" 
v Ljubljani - oddelek za družinsko sodstvo in priključitve sodnikov za prekrške k okrajnim sodiščem. 

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

Ostajajo enaki kot pri pripravi proračuna za leto 2004 - 2005 razen pri formiranju novega oddelka pri Okrožnenl 

sodišču v Ljubljani - oddelek za družinsko sodstvo in kjer so: 

A/ Pravdne zadeve 
1. količnik obvladovanja pripada 1,0 zadev 
2. količnik povprečnega časa reševanja zadev 0,7 ali 8,4 meseca 

B/ Nepravdne zadeve 
1. količnik obvladovanja pripada 1,0 zadev 
2. količnik povprečnega časa reševanja zadev 0,4 ali 4,8 meseca 

Zasedba oddelka s petimi sodnicami in s petimi strojepiskami ter dvema strokovnima sodelavcema bo predvid0"1 

zadostovala za obvladovanje pripada, sodnih zaostankov in nerešenih zadev v letu 2005. 

Pri izračunu količnikov za nepravdne zadeve je bilo upoštevano reševanje teh zadev v zadnjih šestih mesecih, s _ ^ 
te zadeve dobilo sodišče v pristojno reševanje šele sredi leta 2004. Količnik povprečnega časa reševanja zao 
lahko tudi nižji, glede na dejstvo, da z letošnjim letom na oddelku dela pet sodnic in v kolikor se pripad teh za° 
bo bistveno spremenil. 

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

Ostaja enaka kot pri pripravi proračuna za leto 2004 - 2005 razen formiranja novega oddelka pri Okrožnem 
v Ljubljani - oddelek za družinsko sodstvo in priključitve sodnikov za prekrške k okrajnim sodiščem. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva zadoščajo. Uporabljajo se za nabavo nujno potrebnih sredstev in nujna investicijska dela. 

5400 - PHARE - lastna udeležba 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena za alternativno reševanje sporov. 

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

Izhodišča in kazalci: 

A/ Pravdne zadeve 
1. količnik obvladovanja pripada 1,0 zadev 
2. količnik povprečnega časa reševanja zadev 0,7 ali 8,4 meseca 
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j ^Pravdne zadeve 
2 . P'j'n|k obvladovanja pripada 1,0 zadev 0 'čnik povprečnega časa reševanja zadev 0,4 ali 4,8 meseca 

^ado^f53 °^e"ca s P61™1 sodnicami in s petimi strojepiskami ter dvema strokovnima sodelavcema bo predvidoma ovala za obvladovanje pripada, sodnih zaostankov in nerešenih zadev v letu 2005. 

te '^a^unu količnikov za nepravdne zadeve je bilo upoštevano reševanje teh zadev v zadnjih Šestih mesecih, saj je 
'&hko eV,-r so^'^e v pristojno reševanje šele sredi leta 2004. Količnik povprečnega časa reševanja zadev bo 
bo K" ' n'^'> 8'ede na dejstvo, da z letošnjim letom na oddelku dela pet sodnic in v kolikor se pripad teh zadev ne stveno spremenil. 
'i/ čili} "a nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Cilji; 

^dost a °.^c'e'^a s Pet'm> sodnicami in s petimi strojepiskami ter dvema strokovnima sodelavcema bo predvidoma ^ ovala za obvladovanje pripada, sodnih zaostankov in nerešenih zadev v letu 2005. 

k 2a^a^*UnU količn*ov 23 nepravdne zadeve je bilo upoštevano reševanje teh zadev v zadnjih šestih mesecih, saj je 
'^o »Th- s°d>šče v pristojno reševanje šele sredi leta 2004. Količnik povprečnega časa reševanja zadev bo 
b0 glede na dejstvo, da z letošnjim letom na oddelku dela pet sodnic in v kolikor se pripad teh zadev ne 

"■stveno spremenil. 

°iitev projektov v okviru proračunske postavke 

^tva pomenijo lastno udeležbo za pridobitev PHARE sredstev. 

1 ^1*diaciJ"e v klasičnih civilnih zadevah 
2, 52 IRešenih pomembnejših zadev v letu 2005 
3 7o o/ 2at®ev v mediaciji zaključenih uspešno 

0 ^dovoljstvo strank (izraženo z vrnjenimi vprašalniki) 

1. ^^ac'je v družinskih zadevah re^en'h pomembnejših zadev v letu 2005 (prvič se bo odstotek štel v okviru posebnega, oddelka za 
i 
3. 7o o/ ^CV v mediacij i zaključenih uspešno 

Obi 

zadovoljstvo strank (izraženo z vrnjenimi vprašalniki) 

1. 3^y"a<l'ie v SosP°darskih zadevah 
2. 45 ° re^enih pomembnejših zadev oddelka v letu 2005 rešenih z mediacijo 
3. (jQ y za<^ev v mediaciji zaključenih uspešno 

0 ^dovoljstvo strank (izraženo z vrnjenimi vprašalniki). 

-Okrožno sodišče, v Mariboru - 1 

A-Bila a°ca odhodkov 

—^Administracija okrožnih sodišč 

^MnolV°iS0^ne ve^e o*5'35" -ie v ugotavljanju pravne države (2. Člen Ustave Republike Slovenije), kar uresničuje s 
'n "eDrklf °' da se vsa'comur zagotovi pravica do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja pred neodvisnim "Unskim sodiščem (23. člen Ustave Republike Slovenije). 

p e"» druge pravne podlage 

SloVen 
23 delovanje Okrožnega sodišča v Mariboru in Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v 

RS, iq,q stric'ter Okrajnega sodišča v Lenartu je določena v 114. in 115. členu Zakona o sodiščih (Uradni list 
62/0!' !!!„' 45/95> 38/99, 28/00 ter 73/04), v Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 
48/oi'tt«01. '02/01, 22/02, 15/03 in 75/04) in Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 

'• "/02 ter 71/04). 
^'ovno Področje okrožnega in okrajnih sodišč z območja je določeno v 99. in 101. členu zakona o sodiščih. 

'»•o, - 
^>*005 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji podprograma je nadaljevanje trenda znižanja nerešenih zadev in odprave sodnih zaostankov^ 
Navedeno je odvisno od števila propadlih zadev na sodišče in fluktuacije sodniškega kadra. Ciljni količniki 
postavljeni na realno podlago in primerljivi s trendom reševanja zadev v zadnjih letih. 

Okroino sodišče v Mariboru 

Indikatoiji: 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,03; 
- ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,10; 
- ciljni količnik povprečnega Časa reševanje pomembnejših zadev je 5 mesecev; 
- ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 13 mesecev; 
- ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 3; 
- zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let na 0,56 %, glede na vse nerešene zadeve. 

Cilj: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATOR: povečanje kvalitete dela * , ye 
- ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za K za 

6,47; za Kpr zadeve 10,11; za P zadeve 5,38; za Pg zadeve 3,41; , ..-0 

- ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljen' 
spremenjenih odločb je za K zadeve 1,97; za Kpr zadeve 18;zaPzadeve 1,71; za Pg zadeve 3,44; 

Cilj: obvladovanje stroškov 

INDIKATOR: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
- izraba delovnega časa je večja od 90 %. 
- strošek dela na rešeno zadevo 56.753 SIT. 
- materialni stroški na rešeno zadevo 32.599 SIT. 

Okrajno sodišče v Mariboru 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,80; 
- ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,21; 
- ciljni količnik povprečnega časa reševanje pomembnejših zadev je 25 mesecev; 
- ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 15 mesecev; 
- ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2; 
- zmanjšanje šte3vila nerešenih zadev, starejših od 10 let na 135 %, glede na vse nerešene zadeve; 

Cilj: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

INDIKATOR: povečanje kvalitete dela ' „ »ade*® 
- ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za n 

10,70; za P zadeve 5,14; za D+N zadeve 62,03; . njh in 
- ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljav j 

spremenjenih odločb je za K zadeve 2,82; za P zadeve 5,54; za D+N zadeve 2,71; 

Cilj: obvladovanje stroškov 

INDIKATOR: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
- izraba delovnega časa je večja od 90 %. 
- strošek dela na rešeno zadevo 17.712 SIT. 
- materialni stroški na rešeno zadevo 5.414 SIT. 

Okrajno sodišče v Lenartu 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

INDIKATORJI: 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00; 
- ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,15; 
- ciljni količnik povprečnega časa reševanje pomembnejših zadev je 4 mesece; 
- ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 20 mesecev za K. 
- P, N, za D 6 mesecev, za zadeve izvršbe in zavarovanje 10 mesecev, za zemljiško knjižne zadeve 4 mese 
- ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 0,30; 
- ciljni količnik sodnih zaostankov v izvršbi in zavarovanju je 0,40, v zemljiškoknjižnih zadevah 0,20; 



zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let oziroma 5 let v skupnem obsegu je zmanjšanje le-teh za 
50 %; 

S 'em se bo zagotovilo uspešno in učinkovito poslovanje. 

Cilj. zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

[NDlKATOR: Povečanje kvalitete dela 
. jni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 10,00; 

C|ljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
spremenjenih odločb je 3; 

obvladovanje stroškov 

^DikatoR: izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 
■zraba delovnega časa je večja od 90 % 

" stroSek dela na rešeno zadevo 15.868 SIT. 
^•erialni stroški na rešeno zadevo 5.990 SIT. 

°bajno sodišče v Slovenski Bistrici 

^'Ij- uspešno in učinkovito poslovanje 

^IKATORJI: 
_ količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,40; 

! jni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,39; 
! jni količnik povprečnega časa reševanje pomembnejših zadev je 10 mesecev; 

» !.Jni ko'>čnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 12 mesecev; 
1 J01 količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 1; 

2manj Janje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let na 0,19 % glede na vse nerešene zadeve; 

'j- ^onito, strokovno in nepristransko poslovanje 

povečanje kvalitete dela 
J ^ni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za K zadeve 

" cT 2' M ^ za<^eve '0,26; za N zadeve 13,75; 'J11' količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
spremenjenih odločb je za K zadeve 2,10; za P zadeve 2,08; za N zadeve 4,00; 

Cllj: obvladovanje stroškov 

izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 

• st s ^e'ovne8a Časa je večja od 90 %. 
. !n 

0sek dela na rešeno zadevo 11.272 SIT. aterialni stroški na rešeno zadevo 4.057 SIT. 

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

letu 'Jebeni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem in planirani na rezultate poslovanja v proračunskem 
Pfju ^7' Stroški so prikazani kot stroški dela na rešeno zadevo in so odvisni od števila zaposlenih, posebej so 

m materialni stroški na rešeno zadevo, ki so odvisni od števila rešenih zadev. 

sodišče v Mariboru 

• ^ličniki obvladovanja pripada zadev v letu 2004 (indikatorji): 
. seh zadev: 0,94 
. ^enske zadeve: l',43 
. £ravdne zadeve: 0,80 

°spodarske pravdne zadeve: 0,58 

• V5°k'3re^ne®a reševanja zadev v letu 2004: 
• k»C Zac'ev: 4 mesece 
- n,"skih zadev: 17 mesecev 
. 'h zadev: 18 mesecev 

sPodarskih pravdnih zadev: 12 mesecev 

• i^.^e'0Vnega časa, stroški na rešeno zadevo v letu 2004: 
- s.{

a ^e'ovnega časa je večja od 70% 
- jj. . t'e'a na rešeno zadevo: 63.757 SIT enalni stroški na rešeno zadevo: 30.652 SIT 
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Okrajno sodišče v Mariboru 

Doseženi količniki obvladovanja pripada zadev v letu 2004 (indikatorji): 
- vseh zadev: 0,96 
- pomembnejših zadev (K,P,D,N): 0,90 
- zemljiškoknjižnih zadev: 0,71 
- izvršilnih gospodarskih zadev: 0,96 

Čas povprečnega reševanja zadev v letu 2004: 
- vseh zadev: 20 mesecev 
- pomembnejših zadev: 15 mesecev 
- zemljiškoknjižnih zadev: 18 mesecev 
- izvršilnih zadev: 27 mesecev 
- izvršilnih gospodarskih zadev: 25 mesecev 

Izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo v letu 2004: 
- izraba delovnega časa je večja od 60 % 
- stroške dela na rešeno zadevo: 12.671 SIT 
- materialni stroški na rešeno zadevo: 4.565 SIT 

Okrajno sodišče v Lenartu 

Doseženi količniki obvladovanja pripada zadev v letu 2004 (indikatorji): 
- vseh zadev: 0,97 
- pomembnejših zadev (K,P,D,N): 1,09 
- zemljiškoknjižnih zadev: 0,92 
- izvršilnih zadev: 0,92 
- izvršilnih gospodarskih zadev: 1,03 

Čas povprečnega reševanja zadev v letu 2004: 
- vseh zadev: 7 mesecev 
- pomembnejših zadev: 11 mesecev 
- zemljiškoknjižnih zadev: 3 mesece 
- izvršilnih gospodarskih zadev: 8 mesecev 

Izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo v letu 2004: 
- izraba delovnega časa je večja od 80% 
- strošek dela na rešeno zadevo: 17.340 SIT 
- materialni stroški na rešeno zadevo: 8.580 SIT 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici 

Doseženi količniki obvladovanja pripada zadev v letu 2004 (indikatoiji): 
- vseh zadev: 0,88 
- pomembnejših zadev (KJP J),N): 1,05 
- zemljiškoknjižnih zadev: 0,66 
- izvršilnih gospodarskih zadev: 0,92 

Čas povprečnega reševanja zadev v letu 2004: 
- vseh zadev: 9 mesecev 
- pomembnejših zadev: 10 mesecev , 
- zemljiškoknjižnih zadev: 2 meseca 
- izvršilnih zadev: 26 mesecev 
- izvršilnih gospodarskih zadev: 16 mesecev 

Izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo: 
- izraba delovnega časa je večja od 70 % 
- strošek dela na rešeno zadevo: 15.748 SIT 
- materialni stroški na rešeno zadevo: 5.810 SIT 

Planirani rezultati in cilji v proračunskem letu 2005 so enaki kot za leto 2004 ob predpostavki, da fltiktuac^^ 
sodniškega kadra ne bo večja kot v letu 2004 in da pripadne zadeve ne bodo bistveno presegale pripada zadev 
2004. Upoštevati je potrebno zadeve prekrškov, ki so s 1.1.2005 prešle pod pristojnost okrajnih sodišč maribo 
okrožja. 

Indikatorji zadev za prekrške so preračunani na realizacijo obsega opravljenega dela v letu 2004 in za posame 
okrajno sodišče znašajo: 

Okrajno sodišče v Mariboru: 
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• f
0SCŽeni k°'ičniki obvladovanja pripada zadev prekrškov v letu 2004 (indikatoiji): 1,22 as povprečnega reševanja zadev prekrškov v letu 2004: 0,77 meseca 

■zraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo prekrškov v letu 2004: 
izraba delovnega časa je večja od 90 % 
stroški dela na rešeno zadevo znašajo 8.053 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo znašajo 3.400 SIT 

- s°d'šče v Lenartu 
. *ose*en' količniki obvladovanja zadev prekrškov v letu 2004 (indikatorji): 1,40 
. . 35 Povprečnega reševanja zadev prekrškov v letu 2004: 0,71 meseca 

•zraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo prekrškov v letu 2004: 
izraba delovnega časa je večja od 90 % 
strošek dela na rešeno zadevo znaša 3.719 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo znašajo 7.534 SIT 

. ^Jno sodišče v Slovenski Bistrici 

. ,°seženi količniki obvladovanja zadev prekrškov v letu 2004 (indikatorji): 1,08 

. •35 Poprečnega reševanja zadev prekrškov v letu 2004: 0,74 meseca 
_ . delovnega časa, stroški na rešeno zadevo prekrškov v letu 2004: 

•zraba delovnega časa je večja od 90 % 
strošek dela na rešeno zadevo znaša 16.609 SIT 
materialni stroški na rešeno zadevo znašajo 5.438 SIT 

3077- Plače 

v© 
CN 

"3- 
cu K/l 

^°iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prora^unske postavke plač so načrtovana sredstva za izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlenim, 

lih delodajalca za socialno varnost ter davka na izplačane plače sodnikov in sodnega osebja. 
" Stalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pred"1^611 ^nanCni načrt je pripravljen na podlagi načrta dela okrožnega in okrajnih sodišč z okrožja, 
Na d 611668 ^tcv',a zaposlenih ter izhodišč za pripravo spremenjenega finančnega načrta Ministrstva za finance. 
načrta * je stanje zaposlenih: 61 sodnikov in 236 sodnega osebja. V okviru potrjenega kadrovskega 
p* °k Prevzemu s 1.1.2005 zaposlenih pri bivših organih za prekrške - 13 sodnikov in 23 sodnega osebja, 
sodn.t 6n' rea''zac'ji nadomestnih zaposlitev sedmih sodnikov v obdobju april - junij bo zasedba v letu 2005: 81 ^ °v in 259 sodnega osebja. 

repr»'>0^tevailju štirimesečne realizacije sredstev na tej proračunski postavki, podpisanega sporazuma Vlade RS in 
rebalZentat'Vn^ s'ndikat°v javnega sektorja o uskladitvi izhodiščnih plač v višini 2% od julija 2005 dalje, z 

zagotovljena dodatna sredstva v višini 58.682 tisoč SIT oz. skupaj sredstva v skupni višini 1.785.999 
predu- j .na. teJ postavki pokrivajo 97 % predvidenih obveznosti, če bodo nadomestne zaposlitve realizirane po en' dinamiki. 

Wrov«° s°dišče v Mariboru in okrajna sodišča v okrožja so Vrhovnemu sodišču RS posredovala predlog povečanja 
nujne 

S, e§a "ačrta zaradi pospešenega reševanja zaostankov predvsem na oddelku zemljiške knjige in izvršbe ter 
^esef0 6 služb - nujno potrebne dodatne zaposlitve 3 sodnikov in 58 sodnega osebja z oceno no P°trebnih sredstev v višini 25.318 tisoč tolaijev, kar pa je seveda še predmet usklajevanja. 

c j 
p "a "boju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^anje kvalitete dela, primerna izraba delovnega časa, obvladovanje stroškov dela. 

4576 c 
06 ' redstva za izvedbo ZSPJS 

^ ev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

sklepa Vlade RS z dne 13.04.2005 se skladno s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju pri 

Plačami ^ ^avno uPrav° odpre namenska proračunska postavka za odpravljanje nesorazmerij med osnovnimi 
te na*, ZaPos'enih v javnem sektorju, zato neposredni proračunski uporabniki v svojih finančnih načrtih sredstev za ene ne planiramo. 

7 8. 
'^'2005 

1769 poročevalec, št. 31/VII 



3401 - Materialni stroški 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

O okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za materialne stroške okrožnega in okrajnih sodišč z okrožja- 

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

Spremenjen finančni načrt je pripravljen na podlagi načrta dela okrožnega in okrajno sodišč z okrožja ter izhodišč za 
pripravo finančnega načrta Ministrstva za finance. S 1.1.2005 finančni načrt zajema tudi pokrivanje obveznosti 
oddelkov za prekrške pri okrajnih sodiščih, saj so z 31.12.2004 prenehali z delom sodniki za prekrške. 

Prenizko zagotovljena sredstva v letu 2004 in zato prenos neplačanih obveznosti v breme proračuna 2005 v višin 
34.116 tisoč SIT, po prepovedi prevzemanja obveznosti od 8. oktobra 2004 dalje dogovarjanja daljših P'a ^,T 
rokov in zato obremenjevanje letošnjega proračuna z obveznostmi preteklega leta v ocenjeni višini 8.190 tisoč S 
kažejo na realno sliko realizacije na tej postavki v preteklem letu 2004 v višini 682.139 tisoč SIT. Brez oddelkov za 
prekrške sredstva v sprejetem proračunu 2005 predstavljajo le 85 % sredstev preteklega leta. 

S spremenjenim finančnim načrtom so za okrožno in okrajna sodišča z okrožja dodamo predvidena sredstva 136-274 
tisoč SIT oz. skupaj 803.044 tisoč SIT, kar pa glede na našo oceno 911.650 tisoč SIT še vedno pomeni, da nanj.°. 
nespremenjeni dinamiki porabe sredstev manjka 108.606 tisoč SIT oz. 12 % sredstev. Tako ocenjujemo, da kiju 
dodatno zagotovljenim sredstvom ne bomo mogli poravnati predvidenih obveznosti za stroške pisarniškega 
splošnega materiala in storitev v višini 13.225 tisoč SIT (sodni obrazci, čistilni material in storitev, storltVy 
varovanja sodnih zgradb, nabava strokovne literature), stroškov električne energije, ogrevanja in poštnih storitev 
višini 22.172 tisoč SIT, izdatkov za službena potovanja v zvezi s strokovnim izobraževanjem sodnikov in strokovn 
sodelavcev v višini 2.236 tisoč SIT, izdatkov sprotnega vzdrževanja poslovnih prostorov in opreme v višini 1 • 
tisoč SIT, predvsem pa stroškov sodnih postopkov v ocenjeni višini 68.700 tisoč SIT. 

V skladu z zakonom o kazenskem postopku sodišča, ki vodijo kazenske postopke, iz svojih sredstev na^r/j| * 
poravnajo te stroške. Gre za izdatke, ki nastanejo v kazenskem postopku od njegove uvedbe do konca in za iz"3 ^ 
za preiskovalna dejanja, opravljena med preiskavo. Tako stroški odvetniških storitev, stroški nagrad in P^"* 
stroškov sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, sodnikov porotnikov, stroški ambulantnega in bolnišničn®S * 
zdravljenja obdolžencev, dokler so v priporu, povračila stroškov pričam predstavljajo v realizaciji posta <f 
preteklega leta 50 % vseh odhodkov. Dodatno nas od sredine preteklega leta obremenjujejo stroški zagovornikov g 
uradni dolžnosti v postopkih prisilno pridržanih oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, izjemno • 
povečujejo stroški prisilnih izterjav stroškov postopkov, denarnih kazni in povprečnin po uradni dolžnosti • ^ 
stroškov izvršiteljev ter stroški storitev izvršiteljev ob izterjavi v preživninskih zadevah. % 

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

Obvladovanje materialnih stroškov na rešeno zadevo. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Glavnino materialnih stroškov sodišča v letu 2005 predstavljajo stroški pisarniškega in splošnega 
storitev (12,4 %), stroški energije, vode, komunalnih storitev in poštnine (32 %) ter stroški sodnih postop 
(47,8 %), ki pa so v veliki meri odvisni od števila in obsega postopkov. 

2944 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zamenjava dotrajane, poškodovane in tehnološko zastarele opreme in manjša investicijska vlaganja v obstoje 

prostore. 

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

Skupen obseg pravic porabe na tej proračunski postavki ne dosega meril t.i. primerne porabe po 24. ^ 
ZIPRS0405 t.j. 60.000 tolaijev na zaposlenega na dan 31. december preteklega leta (v letu 2005 le 29.533 
zaposlenega) in nam omejen obseg sredstev kljub izjemni iztrošenosti opreme ne dovoljujejo nujnih nabav. 

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

V okviru načrta investicij za leto 2005 bodo sredstva v skupni višini 8.771 tisoč SIT namenjena re^eV.^jj, 
prioritetnih potreb pri zamenjavi pohištvene in druge opreme ter za nujna investicijska popravila v obs 
prostorih. 
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Okrožno sodišče v Murski Soboti t-. : 

A- Bila nca odhodkov 

- Administracija okrožnih sodišč 

PK Podprograma ' 

VstnStV0 so<*ne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti 
\JstavIT1R3)>raV'C0 S<x'ne®a varstva Pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem, v razumnem roku (23. člen 

Prid^k-3 23 ^e'° s°diSča se zagotavljajo v proračunu RS. Poslovanje sodišča urejata zakon in sodni red. Sredstva se 'vajo na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005 ter Pravilnika o postopkih o 

2ao vanJu Poračuna RS. Sodišče posluje na podlagi sprejetega finančnega načrta. V finančnem načrtu so 
0 

0vlJena sredstva za plače, za izdatke za blago in storitve (materialni stroški) in manjše investicije - nakup 
Drn mC izvaja tudi zagotavljanje brezplačne pravne pomoči po Zakonu o brezplačni pravni pomoči preko 

^ Srama pri Vrhovnem sodišču RS. 
"ske In druge pravne podlage 

S obor"0 so^'^e v Murski Soboti izvaja naloge na podlagi 101. člena Zakona o sodiščih. Okrajna sodišča v Murski *> Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru izvajajo naloge na podlagi 99. in 100. člena Zakona o sodiščih. 

£ ro(ni ciljipodprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

večfhr°£n' C'^' °'cro^nega sodišča so ob predpostavki, da bodo sodniška mesta ves čas polno zasedena, da ne bo 
bich otn°sti sodnikov, sodnih referentov ali drugega sodnega osebja ter, da pripad posameznih vrst zadev ne bi 
- obvi° POrasel> ^slednji: 
' 7m ovaflie pripada zadev s količnikom 1,00 in po možnosti višjim količnikom anjševanje povprečnega časa reševanja zadev, tako, da se v skupnem številu teži k času petih mesecev 

oma, da pri pomembnejših zadevah postopoma ta čas ne bi bil znatno daljši, kot ga sodni red določa za sodne 

• 2rn°$tan'<e' zmanjševanje sodnih zaostankov, tako da bi količnik zaostanka znašal cca 2,5 oz da bi se povečeval anjševanje števila zadev, posebej zadev starejših od 10 let. Dolgoročni cilj sodišča je zmanjšati število 

od^ - naj'stareJših zadevfki jih je okrožno sodišče pretežno dobilo v reševanje leta 1995, v največjem številu PreJšnjih zunaj sedežnih enot temeljnega sodišča) tako, da bi se to število čimbolj približalo 0. 

*ased r° Okrajnega sodišča v Murski Soboti so ob predpostavki, da bodo vsa sodniška mesta ves čas polno 
Vrst ne k° večjih odsotnostih sodnikov, sodnih referentov in drugega sodnega osebja ter, pripad posameznih 
. Q. ev ne bi bistveno porasel naslednji: 
- v anje pripada zadev s količnikom 1,00 in po možnosti višjim količnikom, 
. 2n,an. anJe Povprečnega časa reševanja zadev, tako, da se v skupnem številu teži k času 6 mesecev 
- 2 JSanje sodnih zaostankov, tako da bi količnik zaostanka znašal cca 1,79 oz. da bi se povečal, 

anjšanje števila zadev, posebej zadev starejših od 10 let. 
1 cilj sodišča je, da bi se število zadev starejših od 10 let zmanjšalo na število 0. 

jornii Rad poni 

*ased Cl'j Okrajnega sodišča v Gomji Radgoni so ob predpostavki, da bodo vsa sodniška mesta ves čas polno 
p0Sam

na'.da ne bo večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referentov in drugega sodnega osebja ter, da pripad 
- 0k vrst zadev ne bi bistveno porasel, naslednji 
- ^ anje pripada zadev s količnikom 1,00 in po možnosti višjim količnikom, 
- 2 

nJ*anje povprečnega časa reševanja zadev, tako da se v skupnem številu teži k času 6 mesecev 
- 2 

nJSanje sodnih zaostankov, tako da bi količnik zaostanka znašal cca 2,61 oz. da bi se povečal, 
anJŠanje Števila zadev, posebej starejših od 10 let. 

S°ročni cilj sodišča je, da število zadev starejših od 10 let zmanjša na 0. 

JlSče v Lendavi 

*ased r°in' c"j' Okrajnega sodišča v Lendavi so ob predpostavki, da bodo vsa sodniška mesta ves čas polno 
*adev 

3' ne b° večjih odsotnosti, sodnih referentov in drugega sodnega osebja ter, da pripad posameznih vrst ne bi bistveno porasel, naslednji: 
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- obvladanje pripada zadev s količnikom 1,00 in po možnosti višjim količnikom, 
- zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev, tako, da se v skupnem številu teži k času 6 mesecev, 
- zmanjšanje sodnih zaostankov, tako da bi količnik zaostanka znašal cca 1,79 oz. da bi se povečal, 
- zmanjšanje števila zadev, posebej zadev starejših od 10 let. 

Dolgoročni cilj sodišča je, da bi se sčasoma število zadev starejših od 10 let na število 0. 

Okraino sodišče v Ljutomeru 

Dolgoročni cilji Okrajnega sodišča v Ljutomeru so ob predpostavki, da bodo vsa sodniška mesta ves čas polno 
zasedena, da ne bo večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referentov in drugega sodnega osebja ter, da pr'Pa 

posameznih vrst zadev ne bi bistveno porasel, naslednji: 
- obvladanje pripada zadev s količnikom 1,00 in po možnosti višjim količnikom, 
- zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev, tako, da se v skupnem številu teži k Času 6 mesecev, 
- zmanjšanje sodnih zaostankov, tako da bi količnik zaostanka znašal cca 2,06 oz. da bi se povečal, 
- zmanjšanje števila zadev, posebej zadev starejših od 10 let. 

Dolgoročni cilj sodišča je, da se število zadev starejših od 10 let zmanjša na število 0. 

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti 

Uspešno in učinkovito poslovanje 

Ob enaki predpostavki, kot je navedena v dolgoročnem cilju, to je, da bo polna zasedba sodniških mest čez vse *et°; 
da ne bo večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referentov in ostalega osebja in da pripad posameznih vrst zadev ne 
bistveno porasel, se navedeni cilj meri s spodaj navedenimi 

INDIKATORJI: 

obvladovanje pripada zadev 

Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00 in po možnosti višji količnik. 

zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadeve 

Zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadeve, bo sodišče poskušalo doseči tako, da pri reševanju vseh zadev ne 
preseže časa 5 mesecev, oziroma pri pomembnejših zadevah v povprečju ne prekorači oz. čim manj prekorači 
mesecev. 

zmanjševanje sodnih zaostankov 

Sodišče bo v tem letu sodne zaostanke zmanjševalo tako, da bo poskušalo ohraniti količnik nad 3,5 °^\.® 
povečati(količnik predstavlja razmeije med številom vseh nerešenih zadev in številom zadev, ki predstavljajo s 
zaostanke po sodnem redu). 

zmanjševanje števila nerešenih starejših zadev od 10 let 

To število v letu 2005 naj ne bi preseglo števila 25 oz. ne presegalo 1 % vseh nerešenih zadev. 

storilnost 

Sodniki si bodo prizadevali ohranjati čim večjo storilnost, to pa pomeni, da bo število rešenih pomembnejših za(^e 

na sodnika mesečno znašalo okrog 17. 

Zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje se bo v letu 2005 poskušalo doseči z naslednjimi 

INDIKATORJI: 

povečanje kvalitete dela 

Ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom na pritožbenem s0<^ 
obravnavanih zadev je 7 oz. se mu bo sodišče poskušalo približati ali ga po možnosti preseči. 

Ciljni količnik razmerja med številom na pritožbenem sodišču obravnavanih zadev in številom razveljavljenih ^ 
je 4 oz. se mu bo sodišče poskušalo čim bolj približati in ga po možnosti preseči. 

Obvladovanje stroškov 

INDIKATORJI: 

izraba delovnega časa 

Indikator izrabe delovnega časa se bo v letu 2005 odrazil v doseganju cilja uspešnega in učinkovitega Poslovan^abo 
cilja zakonitega strokovnega in nepristranskega {poslovanja. Vsi zaposleni bodo z maksimalno možno 



i_0vne2a časa in sprotnim izvajanjem nalog na svojem področju vplivali na nemoten potek dela sodišča. Z 

se hianjem ^a'cona 0 varnosti in zdravju pri delu (preventivni zdravstveni pregledi, ocena tveganja delovnih mest.... težilo k zmanjšanju bolniških odsotnosti). 

^IKATORJl; 

Stopnja zadovoljstva strank 

ne 2004 je bilo vloženih 20 nadzorstvenih pritožb in 18 drugih vlog (to število predstavlja glede na število re enih zadev 1,56 %, kar je manj kot leto poprej, koje ta delež znašal 2,45 %. 

Prim^a 2ac'0V0'jstva zaposlenih sicer ni bila izmerjena z anketo. Ocenjujemo, da je bila stopnja zadovoljstva 
3]^ erna> kljub nekaterim pritožbam zaposlenih javnih uslužbencev, v primeru izdanih sklepov o razporeditvah po 
m .0 Sls'emizaciji, ki so bile na Komisiji Vlade RS vse zavrnjene. Obstaja tudi velika stopnja prizadevnosti in 

lviranosti zaposlenih pri delu. 
0 zadovoljstvo zaposlenih želimo ohraniti ali jo v letu 2005 preseči. 

^^PS-jgdjšče v Murski Soboti 

'n učinkovito poslovanje 

(ja ^nfk' predpostavki, kot je navedeno v dolgoročnem cilju, to je, da popolna zasedba sodniških mest čez vse leto, 
bjstv

e 0 večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referentov in ostalega osebja in da pripad posameznih vrst zadev ne bi 
eno P0rasel, se navedeni cilj meri s spodaj navedenimi 

^KATORJI: 

obvladovanje pripada zadev 

^ količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00 in po možnosti višji količnik 

^0
SameZne zadeveje ugotoviti, da že sedaj presegajo indikator 1,00, druge z nižjim indikatorjem pa po višini ob Vltvi objektivnih pogojev iz programa za odpravo zaostankov. 

^ Zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev 

C'mbor ^ PovPre^nega Časa reševanja zadeve, bo sodišče poskušalo doseči tako, da se pri reševanju vseh zadev ^ J Približa času 5 mesecev, oziroma pri pomembnejših zadevah ne prekorači čas 12 oz. 18 mesecev. 

fok^v0 Zat^eve' ki jih je statistično šteti med sodne zaostanke rešene, bo zadeve mogoče praviloma rešiti v okviru 1 Sa določa sodni red. 

Zmanjšanje sodnih zaostankov 

vjjjiS°^'^a Jei da se sodni zaostanki odpravijo in čimbolj približajo številu 0. Ciljni količnik za leto 2005 je čim 

zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let 
°dišče »v. onert) "leni, da bp v letu 2005 gotovo rešilo vse obstoječe zadeve stare nad 10 let, v kolikor to ne bodo 

stajej?.?0^' zunanji objektivni dejavnik, na katere sodišče nima nikakršnega vpliva. Trend upadanja števila zadev 
Pfedst i-H^ 'et Pa kaže na to, da so te zadeve dediščina preteklih časov pred reorganizacijo sodstva in ne 
Ci); sivV ° noveSa problema, ki ga sedanje sodstvo ob ustrezni podpori vseh vej oblasti ne bi moglo obvladovati. 

2ak da se te zadeve rešijo. 0n'to, strokovno in nepristransko poslovanje se bo v letu 2005 poskušalo doseči z naslednjimi 

•KATorj,. 

^ Povečanje kvalitete dela 

Zadev ^0"'n'k števila rešenih pomembnejših zadev in števila na pritožbenem sodišču obravnavanih pomembnejših 
razvel;)e 23 '.et0 2005 12 oziroma več. Ciljni količnik števila vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in števila 

javljenih odločb je približati se 4. 1 

Vlad°vanje stroškov 
'zraba delovnega časa 

"dikato ■ 
Zakon-, r 12ra^e delovnega časa se bo v letu 2005 odrazil v doseganju uspešnega in učinkovitega poslovanja ter cilja 
časa jn 

str°kovnega in nepristranskega poslovanja. Vsi zaposleni bodo z maksimalno možno izrabo delovnega 
2ak0na 

SProtn'm izvajanjem nalog na svojem področju vplivalo na nemoten potek dela sodišča. Z izvajanjem 
OdSotno °. varnosti in zdravju pri delu (preventivni zdravstveni pregledi) se bo težilo k zmanjšanju bolniških 
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Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Glede na dosedanje Število nerešenih zadev in nadzorstvenih odločb je indikator zadovoljstva strank visok. 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih v preteklosti ni bila izmerjena z anketo. Ocenjujemo, da je ta stopnja zaposlenih 
primerna, pritožb zaposlenih ni bilo, obstaja pa relativno visoka stopnja prizadevnosti pri delu. Tako zadovoljs^0 

želimo ohraniti in v naslednjem obdobju preseči. 

Okrajno sodišče v Gomii Radgoni 

Uspešno in učinkovito poslovanje 

Ob enaki predpostavki, kot je navedena v dolgoročnem cilju, to je, da bo polna zasedba sodniških mest čez vso leto. 
da ne bo večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referentov in ostalega osebja in da pripad posameznih vrst zadev ne 
bistveno porasel, se navedeni cilj meri s spodaj navedenimi 

INDIKATORJI: 

obvladovanje pripada zadev 

Ciljni količnik obvladovanja vseh zadev je 1,00 in po možnosti višji količnik 

zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev 

Zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev, bo sodišče poskušalo doseči tako, da se pri reševanju vseh zadev 

čimbolj približa času 5 mesecev, oziroma pri pomembnejših zadevah ne prekorači čas 12 oz. 18 mesecev. 

Zmanjšanje sodnih zaostankov 

Cilj sodišča je, da se sodni zaostanki odpravijo in čimbolj približajo številu 0. 

Zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

Sodišče meni, da bo v letu 2005 gotovo rešilo vse obstoječe zadeve stare nad 10 let, v kolikor to ne bo onemogel 
zunanji objektivni dejavnik, na katerega sodišče nima nikakršnega vpliva. 

Zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje se bo v letu 2005 poskušalo doseči z naslednjimi 

INDIKATORJI: 

povečanje kvalitete dela 

Količnik števila rešenih pomembnejših zadev in število na pritožbenem sodišču obravnavanih zadev bo v letu 2005 
praviloma nad 8. 

Cilj glede števila vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in števila razveljavljenih in spremenjenih odločb Je 

letu 2005 količnik 3 oz. 4. 

Obvladovanje stroškov 

izraba delovnega časa 
' 'ijo 

Indikator izrabe delovnega časa se bo v letu 2005 odrazil v doseganju uspešnega in učinkovitega poslovanja ter 
zakonitega strokovnega in nepristranskega poslovanja. Vsi zaposleni bodo z maksimalno možno izrabo delo 
časa in sprotnim izvajanjem nalog na svojem področju vplivali na nemoten potek dela sodišča. Z izvajanjem Za* 
o varnosti in zdravju pri delu (preventivni zdravstveni pregledi) se bo težilo k zmanjšanju bolniške odsotnosti. 

Zadovoljstvo strank in zaposlenih . 

Glede na število nerešenih zadev in nadzorstvenih določb je indikator zadovoljstva strank visok. 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih v preteklosti ni bila izmerjena z anketo. Ocenjujemo, da je ta stopnja 
primerna, ne glede na manjše število vloženih pritožb javnih uslužbencev, ki pa so bile vse zav5^j_bju 
obstaja relativno visoka stopnja prizadevnosti pri delu. Tako zadovoljstvo želimo ohraniti in v naslednjem ob 
preseči. 

Okrajno sodišče v Lendavi 

Uspešno in učinkovito poslovanje 
* -t vse 

Ob enaki predpostavki, kot je navedeno v dolgoročnem cilju, to je, da bo polna zasedba sodniških mest čez v ^ ^ 
da ne bo večjih odsotnosti sodnikov, sodnih referentov in ostalega osebja in da pripad posameznih vrst zadev 
bistveno porasel, se navedeni cilj meri s spodaj navedenimi 

INDIKATORJI: 

obvladovanje pripada zadev 



J11' količnik obvladovanja pripada vseh zadev za leto 2005 je 1,00 in po možnosti višji količnik do 1,4. 

^ zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev 

CimSranj.e PovPre^neSa ^asa reševanja zadeve, bo sodišče poskušalo doseči tako, da se pri reševanju vseh zadev J Pnbliža času 5 mesecev, oziroma pri pomembnejših zadevah ne prekorači čas 11 mesecev. 

tanjšanje sodnih zaostankov 
j Sodišča je, da se sodni zaostanki odpravijo in v letu 2005 čimbolj približajo številu 0. 

zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let 
S°di5{e • 
?Unan" b° v letu 2005 gotovo rešilo vse obstoječe zadeve stare nad 10 let, v kolikor to ne bo onemogočil 
10 |e^' °°iektivni dejavnik, na katerega sodišče nima nikakršnega vpliva. Trend upadanja števila zadev starejših od 

Pfobl/3 na t0' so te za<^eve dediščina preteklih časov pred reorganizacijo sodstva in ne predstavljajo novega 
te k' Sa sedanje sodstvo ob ustrezni podpori vseh vej oblasti ne bi moglo obvladovati. Cilj sodišča je, da se e rešijo oziroma v odstotku zmanjšajo pod 1 odstotek. 

^KATORJh 

C ]- P°VeCanje kvalitete dela 1 'ndikator Števila rešenih pomembnejših zadev in števila na pritožbenem sodišču obravnavanih zadev je 10,0. 

ienad '3'
C°''Cn''c števila vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in števila razveljavljenih in spremenjenih odločb 

°bvladovanje stroškov . ' ■ 
■zraba delovnega časa 

Indikator' 
Zakonit * I2ra'>e Plovnega časa se bo v letu 2005 odrazil v doseganju uspešnega in učinkovitega poslovanja ter cilja 
Časa ir, f3 strokovnega in nepristranskega poslovanja. Vsi zaposleni bodo z maksimalno možno izrabo delovnega 
2akona 

sProtn'm izvajanjem nalog na svojem področju vplivalo na nemoten potek dela sodišča. Z izvajanjem o 
0<^0tnos° Varnost' 'n zdravju pri delu (preventivni zdravstveni pregledi) se bo težilo k zmanjšanju bolniških 

[išče vXlutomeru 
no in učinkovito poslovanje 

da ne Predpostavki, kot je navedeno v dolgoročnem cilju, to je, da bo polna zasedba sodniških mest čez vse leto, 

bistveno Ve^ °dsotnosti sodnikov, sodnih referentov in ostalega osebja in da pripad posameznih vrst zadev ne bi Porasel, se navedeni cilj meri s spodaj navedenimi 
lKATORJi; 

Gladovanje pripada zadev 
Mljnj |» - I • y . 

nik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00 in po možnosti višji količnik. 

tanjšanje povprečnega časa reševanja zadev 
'artjšanie n 
Čimbolj J-kP°vPrečnega časa reševanja zadeve, bo sodišče poskušalo doseči tako, da se pri reševanju vseh zadev 

iža ^asu 5 mesecev, oziroma pri pomembnejših zadevah ne prekorači čas 12 oz. 18 mesecev. 
tanjšanje sodnih zaostankov 

J s°dišča i* ^ 
Cir • se s°dn' zaostanki odpravijo in čimbolj približajo številu 0. 

'i^nik za leto 2005 je čim višji. 

S0j.^
man^evanJe števila nerešenih zadev starejših od 10 let 

Znanji oh^''^3 v 'etu gotovo rešilo vse obstoječe zadeve stare nad 10 let, v kolikor to ne bo onemogočil 
'0 let pa i'e}

vni dejavnik, na katerega sodišče nima nikakršnega vpliva. Trend upadanja števila zadev starejših od 
ze na to, da so te zadeve dediščina preteklih časov pred reorganizacijo sodstva in ne predstavljajo novega 

rr 
v°ljstvo strank in zaposlenih 

Stevi|0 
ZadovorereŠenih ^dev in nadzorstvenih odločb (v letu 2004 ni bilo nadzorstvenih pritožb), kaže na visok indikator 
Zaposi ., a strank. Stopnja zadovoljstva zaposlenih je večja od 4, na lestvici 1-5. Ocenjujemo, da je ta stopnja a, 
Zadovo]-' f)r'rnerna. pritožb zaposlenih ni bilo, obstaja pa relativno visoka stopnja prizadevnosti pri delu. Tako o želimo ohraniti in v naslednjem obdobju preseči. 

'8. •'»a. 
'^Oo5 
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problema, ki ga sedanje sodstvo ob ustrezni podpori vseh vej oblasti ne bi moglo obvladovati. Cilj sodišča je, dase 

te zadeve rešijo. 

Zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje se bo v letu 2004 poskušalo doseči z naslednjimi 

INDIKATORJI: 

povečanje kvalitete dela 

Ciljni količnik števila rešenih pomembnejših zadev in števila na pritožbenem sodišču obravnavanih zadev je 3,5- 

Ciljni količnik Števila vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in števila razveljavljenih in spremenjenih odločb 
je nad 3,33. 

Obvladovanje stroškov 

izraba delovnega časa 

Indikator izrabe delovnega časa se bo v letu 2005 odrazil v doseganju uspešnega in učinkovitega poslovanja ter cilj® 
zakonitega strokovnega in nepristranskega poslovanja. Vsi zaposleni bodo z maksimalno možno izrabo deloyneS 
časa in sprotnim izvajanjem nalog na svojem področju vplivali na nemoten potek dela sodišča. Z izvajanjem Zako 
o varnosti in zdravju pri delu (preventivni zdravstveni pregledi) se bo težilo k zmanjšanju bolniških odsotnosti. 

zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Stopnja zadovoljstva zaposlenih v preteklosti ni bila izmerjena z anketo. Ocenjujemo, da je ta stopnja zapos'e^ 
primerna, v letu 2004 je bila vložena 1 pritožba zoper sklep o razporeditvi ki je bila zavrnjena. V letu 2004 so 
vložene 3 nadzorstvene pritožbe. Ocenjujemo, da obstaja relativno visoka stopnja prizadevnosti pri delu. 
zadovoljstvo želimo ohraniti in v naslednjem obdobju preseči. 

t 

3078 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izračun potrebnih sredstev za plače temelji na določbah Zakona o razmeiju plač v javnem sektorju, višini količo"'3' 
sprejetem Socialnem sporazumu glede uskladitve plač in ostalih veljavnih predpisih, ki urejajo področje plač- 

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

Pri planiranju smo izhajali iz izhodišč proračunskega priročnika za plače za leto 2005, v skladu z kadrovsku11 

načrtom za leto 2005. 

Brez upoštevanja dodatnih novih zaposlitev ocenjujemo primanjkljaj pri plačah v višini 38.000 tisoč SIT. 

Sredstva za izvedbo ZSPJS smo že dodamo upoštevali. 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
■ 7 leto"1 

Letni cilj na nivoju proračunske postavke je zmanjševanje stroškov dela na rešeno zadevo v primerjavi ^ 
2004. 

Planirani strošek dela na rešeno zadevo v letu 2005 znaša 25 tisoč tolarjev. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke posebni projekti niso predvideni. 

4579 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za izvedbo ZSPJS so v skladu z navodili Ministrstva za finance prenesena na postavko plač. 

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

Porabe na tej postavki v letu 2005 ne bo. 

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

Letni cilji bodo realizirani v okviru postavke 3078. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Posebni projekti se v okviru postavke 4579 ne bodo izvajali. 



^" ^aterialni stroški 
plitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

sklad'0V'"'en' mater'a'n' stroški so pogoj za dosego dolgoročnih in kratkoročnih ciljev. Sredstva se porabljajo v 
2^ z določbami Zakona o javnih financah in Pravilnikom o izvrševanju proračuna za leti 2004 in 2005, 

m o javnih naročilih in drugo veljavno zakonodajo s tega področja. 

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

obve °^' ?rav'c Porabe so izračunani na podlagi realiziranih izdatkov prvih štirih mesecev leta 2005, prevzetih 
P0krit!,0St' iztlajaj°čfo 12 pogodb, ocene porabe do konca leta 2005. Zagotovljena sredstva bodo zadoščala za 
p°st 

Jf Zveznosti do konca leta pod pogojem, da ne bo prišlo do nepredvideno visokih izdatkov (stroški sodnih 
P ov), ob skrajno racionalni porabi sredstev. 

•Oi/ c ili i 
^ ta nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

1 C1'j je doseganje nižjih stroškov na rešeno zadevo kot v letu 2004. 
^lT3ni u materialni strošek na rešeno zadevo v letu 2005 znaša 8. tisoč tolarjev. 

"Možitev 
^ ^Projektov v okviru proračunske postavke 

te postavke posamezni projekt ni predviden. 

2945 - j 
Qb 

nvesticije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
^ iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

amortjJ1 za^otovUena v okviru te postavke omogočajo izboljšanje pogojev za delo sodišča. Glede na visoko stopnjo 
tiodo jT311051' osnovnih sredstev na dan 31.12.2004 (75 %), zagotovljena sredstva na izboljšanje pogojev dela ne 
sodjjjg S eno plivala. Pri planiranju smo morali izhajati iz zagotovljenih sredstev ne pa iz dejanskih potreb 

^°dišča i 
^ "telci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

na 0£
aČUni Pred'°gov pravic porabe na tej postavki bistveno presegajo razpoložljiva sredstva, saj bi bilo potrebno 

Pisarni§i^nem °'crož:nem sodišču v Murski Soboti in ostalih okrajnih sodiščih skoraj v celoti zamenjati obstoječo 
Zad0jja' ° °Premo, predvsem stole, zagotoviti LCD monitoije.... za kar pa razpoložljiva sredstva še zdaleč ne 

^ Olji n o nivoju proračunske postavke In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
cili 

reSenih a mv°ju Je z razpoložljivo opremo in prostori dosegati najoptimalnejše rezultate(povečati število 
ObrazJ 

ev z razpoložljivimi finančnimi sredstvi). 
y ev Pr°]ektov v okviru proračunske postavke 

k^ki s k f?Stavke bo v letu 2005 zaključen projekt odkupa poslovnih prostorov bivšega Sodnika za prekrške v °boti, ter realiziran projekt manjših investicij po posameznih sodiščih. 

^ - fiii ' 
nca odhodkov 

  0«»^ —-^U^5ir,,nistrac:ija okrožnih sodišč 
igrama ~ 

Vsakom!V° S0c'ne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti li_. nur Dravi/-« „.j  „ j •  ■ . ■ - ..   *i__ 
c«k, 

'8. 

Ustave R5;|>raV'C0 sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen 

"like i„,, 
Sod 6 pravne Pologe 
*$)0^b'ast v RS izvajajo sodniki na sodiščih, ustanovljenih z Zakonom o sodiščih ali z drugim zakonom (čl. 1. 
0rgani2a. 

a s°dišča v Republiki Sloveniji so pristojna za izvajanje nalog, kot jih opredeljuje 101. čl. ZS, njihovo 
'J° pa 115. £| istega zakona. 

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

Dolgoročni cilji na dan 31.12.2007 

A. Okrožno sodišče v Novi Gorici 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

a) Obvladovanje pripada vseh zadev 

Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev, ki meri razmeije med številom rešenih zadev in številom pripadlih 
zadev v posameznem proračunskem letuje 1, kar pomeni, da sodišče ažurno rešuje vse pripadle zadeve. 

Količnik obvladovanja pripada vseh zadev za leto 2002 znaša za Okrožno sodišče v Novi Gorici 1,065 
rešenih zadev: 8.809 pripadlih zadev). Pri analizi tega indikatoija velja poudariti tudi, da se je pripad vseh zac''jV' 
primerjavi z letom prej v letu 2002 povečal za 3 %. Takšen količnik obvladovanja pripada nameravamo v prihodnj 
petih letih tudi ohraniti oziroma povečati toliko, da bomo rešili vse zadeve ki predstavljajo sodne zaostanke. 

b) Obvladovanje pripada pomembnejših zadev 

Količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev v letu 2002 so za posamezne zadeve znašali: 
Kpr 1,44 (rešenih 250, pripadlih 203) 
K 0,83 (rešenih 181, pripadlih 219) 
Km 0,91 (rešenih 21, pripadlih 23) 
St 1,26 (rešenih 44, pripadlih 35) 
P 0,78 (rešenih 290, pripadlih 373) 
Pg 1,67 (rešenih 607, pripadlih 364) 

Dolgoročnega cilja doseganja količnika obvladovanja pripada na nivoju 1 za P zadeve, kjer ta količnik 
odstopa, seje sodišče lotilo že v letu 2003 z dodatno razporeditvijo sodnice, ki poleg Pg zadev rešuje tudi P ® :a 

Poleg tega računamo, da se bomo ciljnemu količniku dodatno približali z uvedbo programa alternativnega rešev 
sporov - mediacije, ki bo pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici steklo v mesecu septembru 2003. 

c) Povprečni čas reševanja vseh zadev 

Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseji zadev bomo ohranili na dosedanji ravni (3,25 meseca (2-54 

nerešenih na začetku leta: 9.385 rešenih v celem letu x 12 mesecev). 

č) Povprečni čas reševanja pomembnejših zadev 

Povprečni čas reševanja pomembnejših zadev je v letu 2002 znašal: 
P 17,8 mesecev (430 nerešenih na začetku: 290 rešenih v letu xl2 mes) 
K 12,99 mesecev (196 nerešenih na začetku: 181 rešenih v letu xl2 mes.) 
Pg 20,6 mesecev (1041 nerešenih na začetku leta: 607 rešenih v letu x 12 mes.) 
St 23,45 mesecev (86 nerešenih na začetku leta: 44 rešenih v letu x 12 mes.) 
Kpr 12,7 mesecev (310 nerešenih na začetku leta: 293 rešenih v letu x 12 mes.) 
Km 1,14 mesecev (2 nerešeni na začetku leta: 21 rešenih v letu x 12 mes.) 

• jj ki Ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je določen kot čas, ki je krajši od tistega. ^ 
opredeljuje sodni red. Okrožno sodišče ga bo skušalo doseči z uvajanjem alternativnega reševanja sporov pri " 
zadevah. 

d) Reševanje sodnih zaostankov 

Količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je v letu 2002 znašal: 
K 3,12 (234 nerešenih zadev konec leta: 75 zadev, ki so sodni zaostanki) 
Pg 1,76 (798 nerešenih zadev konec leta: 453 zadev, ki so sodni zaostanki) 
Kpr 3,43 (220 nerešenih zadev konec leta: 64 zadev, ki so sodni zaostanki) 
Kmp 3,4 (17 nerešenih zadev konec leta: 5 zadev, ki so sodni zaostanki) 
Srg 2,15 (28 nerešenih zadev konec leta: 13 zadev, ki so sodni zaostanki) 
P 2,4 (513 nerešenih zadev konec leta: 213 zadev, ki so sodni zaostanki) 

Cilj sodišča je zviševanje količnika sodnih zaostankov posameznih pomembnih zadev za 0,5 letno. 

e) Reševanje starejših zadev 

Okrožno sodišče v Novi Gorici je imelo konec leta 2002 54 nerešenih zadev starejših od 10 let in 270 zadev starej 
od 5 let. Cilj sodišča je zmanjševanje števila starejših nerešenih zadev starejših od 5 let za eno desetino letno. 

Cilj: zakonito strokovno in nepristransko poslovanje 

f) Zakonito strokovno in nepristransko sojenje 
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q ! n'.^ med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb pri Okrožnem sodišču v Novi 

sodrnlJe razmerja med številom vloženih pritožb in številom razveljavljenih oziroma spremenjenih 
i&ač °^'°^> Pa Je 6- Omenjeni količniki kažejo, da je kljub relativno velikemu številu vloženih pritožb (pri 
ni - pomembnejših zadev niso upoštevane Pg zadeve) število razveljavljenih oziroma spremenjenih odločb 

> kar kaže na visoko strokovnost dela sodnikov. Cilj sodišča je ohraniti dosežene količnike. 
Ci'j; obvlad, 

® Obvladi 
Strošek 
^devo 

0vanje stroškov 

ovanje stroškov 

*ade ^ ^e'a na re^eno zadevo pri okrožnem sodišču v Novi Gorici znaša 29.752,34 SIT, materialni stroški na rešeno v° Pa so znašali 17.784,25 SIT. 
' J- zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Zadovoljstvo strank in zaposlenih 
hdil^a*nr! 
^Posl ■ V s,0Pnje zadovoljstva zaposlenih pri našem sodišču v preteklosti nismo merili. Letnih anket med 
Prost 'T' namre^ v preteklih letih nismo izvajali. Na zadovoljstvo zaposlenih pa prav gotovo negativno vplivajo 0 problemi s katerimi se srečuje naše sodišče. 

Okrajno sodišče v Novi Gorici 
J- Uspešno in učinkovito poslovanje 

Obvladovanje pripada vseh zadev 

saj je , .j Je bil količnik obvladovanja pripada vseh zadev 0,96, takšen pa je bil predvsem zaradi izvršilnih zadev, 
Ugo^ .''^vrstni količnik za I zadeve 0,32, za Ig 0,47, In 0,87 in Z 0,78, medtem ko je bil pri ostalih zadevah 

Pfoble P 1,42, D 0,90, N 0,73, Kpd 0,7 in Dn 1.3). Obvladovanje pomembnejših zadev dolgoročno ni 
°<nejmat''~n0> ^ v naslednjem letu predvidevamo tudi pri zadevah Kpd, D in N količnik nad 1,0 (prav na ^ a področja je razporejena sodnica, ki se je vrnila s porodniškega dopusta). 

sprejet
ve'ia todi za zemljiško knjigo, kjer že obvladujemo pripad (pozna se, daje bil v letu 2002 za zemljiško knjigo 

Pr°jela ^se'5en program odprave zemljiškoknjižnih zaostankov na Okrajnem sodišču v Novi Gorici v okviru ^ Svetovne banke, katerega nosilec je Vrhovno sodišče RS - Su 071100/2002 z dne 19.2.2002). 

letih T6 ™amo 22 cilj 20 - 30 % letno povečanje obvladovanja pripada, tako da bi predvidoma v štirih do petih 
sodnih a<k'* P"Pac1' To bomo dosegli z notranjimi prerazporeditvami sodnikov in sodnega osebja (ena dodatna 
dy

e ^ v letošnjem letu razporejena za reševanje Ig zadev, prav tako ena administratorka, pomagata pa tudi entki z delom preko študentskega servisa). 

p ^ovPrečni čas reševanja vseh zadev in reševanja pomembnejših zadev 
Cas reševanja vseh zadev je 13,2 meseca, od tega pa K 16,8, Kpd 19,8, P 17,1 28,2, Ig 10,5, ln 21,4, Z 

Qil 6inDn 13,1. 

°PredeT^'^a nadalje stremljenje k zmanjševanju povprečnega časa reševanja zadev, ki je manjše, kot ga 
sodi* ^°^n' red, kar je sodišču pri K, P, D, Ig in Z zadevah že uspelo. Za Kpd in N zadeve predvidevamo, da 

knjig0 
u to uspelo že v naslednjem letu (za reševanje Kpd in N zadev razporejena še ena sodnica), za zemljiško 

V r°ku f0'CU C've'1 'et 2ern'j'5ki knjigi se izvaja že prej omenjeni program reševanja zaostankov), za I in In pa 
®) 

evanje sodnih zaostankov 

1,8. §no sodišče v Novi "Gorici znaša količnik zaostanka, to je sposobnost sodišča, da zmanjšuje sodni zaostanek 
UsPe§ne

J S0di5ča je zviševanje količnika vsaj za eno desetino letno, kar je povezano predvsem z realizacijo ciljev 
Qj|. 'n u^'nkovitega poslovanja. 

konito strokovno in nepristransko poslovanje - 
2ako 

j^oj. nit0 stfokovno in nepristransko sojenje 

^'evilorn Svilom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb znaša 11,92. Količnik med 
kaieta 

v'°ženih pritožb in številom razveljavljenih in spremenjenih odločb pa 4,62. Količnika sta zelo ugodna in 
stremijen

a visoko strokovno delo sodnikov. Cilj je takšno razmerje ohraniti tudi v bodoče ob hkratnem 
Ju za povečan obseg reševanja zadev. 

lj: obvlatu ■ 'adovanje stroškov 
Obvladovanje stroškov 
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Strošek dela na rešeno zadevo pri Okrajnem sodišču v Novi Gorici znaša 20.989,4 SIT, materialni stroški na rešeno 
zadevo pa so znašali 5.681,3 SIT. 

Cilj: zadovoljstvo strank in zaposlenih 

e) Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Na sodišču tovrstnih indikatotjev doslej nismo posebej merili, saj v te namene nismo izvajali posebnih anket, je Pa 

pomemben indikator dejstvo, da je bilo v glavnih zadevah v lanskem letu le 5 nadzorstvenih pritožb, v glavnern 
nanašajočih se na pospešitev posamezne zadeve. Kar se zaposlenih tiče, so njihovo zadovoljstvo kalili neugoan 
prostorski (preveč oseb v posamezni pisarni) in klimatski pogoji (vse pisarne še niso klimatizirane). 

C) Okrajno sodišče v Idriji 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

a) Obvladovanje pripada vseh zadev 

Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1. Ta cilj štejemo kot realen, kar je razvidno iz obvladovanja 
pripada vseh zadev v zadnjih petih letih. 

leta 1998 - 1,043, leta 1999 - 1,308, leta 2000 - 1,061, leta 2001 - 1,005, leta 2002 - 0,880. V letu 2002 je 
količnik obvladovanja pripada vseh zadev 0,880, takšen pa je bil predvsem zaradi izvršilnih zadev, saj je bil tovrstni 
količnik za I zadeve 0,43, za Ig zadeve 0,71, za In zadeve 0,86, in za Z zadeve 1,11. Po našem mnenju tu 
obvladovanje pripada teh zadev dolgoročno ne bi smelo predstavljati problema, zato že za leto 2003 predvidevam 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev višji kot 1. 

Tudi pri izvršilnih zadevah je ciljni količnik obvladovanja pripada teh zadev 1. Tudi za izvršilne zadeve je po 
mnenju ta količnik realen, čeprav upoštevaje rezultate obvladovanja pripada teh zadev v zadnjih petih letih se zdi ^ 
količnik nerealen, vendar je pri obvladovanju pripada teh zadev potrebno upoštevati tudi druge dejavni*^ 
(spremenjen način odčitavanja teh zadev in delo sodnih izvršiteljev). Podatki obvladovanja pripada teh zadev ^ 
zadnjih petih letih so za naše sodišče naslednji: 1998 - 0,866, 1999 - 2,213, 2000 - 0,985, 2001 - 0,884, 200 
0,564. 

Ciljni količnik zemljiškoknjižnih zadev je prav tako 1. Da je ta cilj realno postavljen izhaja iz 
obvladovanja pripada teh zadev v preteklih letih: 1998 - 0,978, 1999 - 0,944, 2000 - 1,040, 2001 - 1,040, 20 
0,927. 

p 
b) Obvladovanje pripada pomembnejših zadev j> 

Ciljni količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 1. Okrajno sodišče v Idriji je v preteklih petih letih vsako e 

rešilo več pomembnejših zadev, kot je bil njihov pripad, zato je postavljeni ciljni količnik realen. V zadnjih p« 
letih se je količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev gibal: 1998 - 1,169, 1999 - 1,077, 2000 - •» 
2001 - 1,194,2002-1,016. 

c) Povprečni čas reševanja vseh zadev 

Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 3,5 mesece. V zadnjih petih letih sodišče takšn®8 
količnika še ni doseglo, vendar se mu je v lanskem letu s količnikom 3,62 mesecev že približalo. V preteklih le ^ 
ta čas znašal: 1998 - 6,57 mesecev, 1999 - 6,64 mesecev, 2000 - 5,08 mesecev, 2001 - 4,53 mesecev, 2002 - • 
mesecev. 

č) Povprečni čas reševanja pomembnejših zadev 

Ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 5 mesecev. Ta cilj je realen glede na ^ 
zadnjih petih let: 1998- 11,63 mesecev, 1999 - 10,18 mesecev, 2000-9,32 mesecev,2001 -7,57 mesecev,2 
5,77 mesecev. 

d) Reševanje sodnih zaostankov ( 

Za Okrajno sodišče v Idriji znaša količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev za leto 2001 11,53 (5t^ 5 
nerešenih zadev 761: število zadev, ki predstavljajo sodni zaostanek 66), za leto 2002 pa ta količnik znaša ^ 
(število nerešenih zadev 1104: število zadev, ki predstavljajo sodni zaostanek 45). Cilj sodišča je zviševanje 
količnika za vsaj eno tretjino letno. 

e) Reševanje starejših zadev 
^ let Cilj 

Na dan 31.12.2002 je naše sodišče imelo eno nerešeno zadevo starejšo od 10 let in 80 zadev starejših oa j 
sodišča je zmanjševanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let za eno desetino letno. 

Cilj: zakonito strokovno in nepristransko poslovanje 

f) Zakonito strokovno in nepristransko sojenje 
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rtknih meC^ ^tev''om rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb znaša za leto 2000 19,78 (Število 
2002 !o2^ev levilo pritožb 19), za leto 2001 15,857 (število rešenih zadev 333: število pritožb 21) in za leto >00 (število rešenih zadev 324: število pritožb 18). 
količnik — 
sprem . ^nerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in Številom razveljavljenih in 
°dl /njenih 0<Močb, ki so se vrnile iz pritožbe za leto 2000 znaša 4,75 (število pritožb 19: število razv. oz. sprem.- 
sprern' 

z^'eto 2001 3,5 (št. pritožb 21: Št. razv. oz. sprem. odi. 6) in za leto 2002 9,00 (št. pritožb 18: št. razv. oz. 
°hranv količniki so zelo ugodni in kažejo na visoko strokovno delo sodnikov. Cilj je takšne količnike a"m tudi v bodoče. 

^ obvladovanje stroškov g) 
Obvladovanje stroškov • 

Stro^k d^i 
Pa ^ , ; na rešeno zadevo pri Okrajnem sodišču v Idriji znaša 21.976,4 SIT, materialni stroški na rešeno zadevo 80 vnašali 5.656,9 SIT. 
'j Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Zadovoljstvo strank in zaposlenih 
Na na» 
J« pa D 

S0(*'šču tovrstnih indikatoijev doslej nismo posebej merili, saj v ta namen nismo izvajali posebnih anket, 
izvršila . em^en Podatek, da smo v lanskem letu na našem sodišču imeli le dve nadzorstveni pritožbi in sicer v 
°Prav]i /I Pridržalni zadevi, ki sta se nanašali na pospešitev zadev. Prav tako na našem sodišču doslej nismo 
Potek-, v 1 'h anket med zaposlenimi. Opozorili bi na pereč prostorski problem zemljiške knjige kjer vse delo 
^ enem prostoru. 

Cir ^'Cra^n0 SCK^išČe v Ajdovščini ^ uspešno in učinkovito poslovanje 

Kol' kvkd°vanje pripada vseh zadev in pripada pomembnejših zadev 
letnj^ °^V'a^ovanja pripada vseh zadev za Okrajno sodišče v Ajdovščini znaša 0,702 v letu 2002 oziroma 70,2 % 

oba količ^'' obvladovanja pomembnejših zadev je 1,233 ali 123,3 % na letni ravni. Podatki izračunov za 
^ lika so povzeti iz Sodne statistike Ministrstva za pravosodje za leto 2002. !§ 

^ vprečni-čas reševanja vseh zadev in povprečni čas reševanja pomembnejših zadev 

^trezni PovPre{!ne8a časa reševanja vseh zadev oziroma pomembnejših zadev po podani formuli ni razumljiv. 
^vosodj^0^3'^ S° s'cer navedeni na straneh od 107 do 112 v zgoraj navedeni publikaciji Ministrstva za g. 
Za 

^viinLkriterije po zgoraj navedenih količnikih za obdobje v letu 2003 pričakujemo, da se bodo ohranila 
^°<3iSCe K3 razmerja s tem, da se bo povečal količnik obvladovanja pripada vseh zadev za 10 odstotnih točk. 
*agotovi 

namreč še naprej prvenstveno reševalo pomembnejše starejše zadeve v večjem obsegu zato, da čimprej 

Gled '^e 23 ^oseS° raztmtnih rokov obvladovanja oziroma obravnavanja zadev. 
O^v'adov°'®0r0^ne®a °bdobja do konca leta 2007 pa pričakujemo, da se bo predvsem povečeval količnik 
^Polneo ^ Pr'Pa(la vseh zadev na približno 85 oziroma 90 odstotnih točk, ker še vedno ne bo mogoče zagotoviti 

° Pravka starejših zadev, predvsem iz povsem procesnih razlogov. 

Rvanje sodnih zaostankov 
s°dnih zaostankov za pomembnejše zadeve znaša 0,60 oziroma 60 %. 

^otnihl'3^'1''61110 v kratkoročnem obdobju, to je v letu 2003, izboljšanje količnika pomembnejših zadev za cca 5 
riavedbah ,v dolgoročnem obdobju pa za cca 30 odstotnih točk, iz razlogov, ki so navedeni že pri prejšnjih zaradi popolnih odpravkov starejših zadev. 

Rvanje starejših zadev 
. 'etu 2004 • 

bomo 5, JC P°datkih po stanju 1.1.2003 62 zadev starejših od 10 let, v teku leta 2003 in 2004 pa pričakujemo, 
V Q, ev''° takih nerešenih zadev uspeli odpraviti. 

^0 pričah" 'eta ^007 pa je vseh zaostankov po istem statističnem poročilu predvideno na 126 zadev. V letu 2007 
PrQb|ernov Jerno, da bo število nerešenih zadev starejših od 10 let znašalo okrog 24 zadev, to pa predvsem zaradi 
Cilj. ' Se ka*eJ° v zvezi z zagotovitvijo procesnih in drugih predpostavk za izvedbo postopka. 
d) °^Vladovanje stroškov 

°bvUdovanje stroškov 
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Strošek dela na rešeno zadevo pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini znaša 19.398,6 SIT, materialni stroški na rešeno 
zadevo pa so znašali 6.628,9 SIT. 

Glede povečanja kriterija kvalitete dela in obvladovanja stroškov gre pripomniti, da se zakonodaja intenzivno 
spreminja, poleg tega pa bodo prevzeti še kriteriji, ki veljajo v Evropski uniji. To se bo zgodilo prav v letu 2004 in 
se bo uveljavljalo tudi vse do leta 2007. Ker gre deloma za povsem neprimerljive obsege dela oziroma izra 
delovnega Časa ter veijetno tudi za povečane stroške na rešeno zadevo, predlagamo, da ustrezni normativ izračuna 
oziroma poda Okrožno sodišče po dogovoru z Vrhovnim sodiščem. 

Cilj: zadovoljstvo strank in zaposlenih 

e) Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

Glede kriterija stopnja zadovoljstva navajamo, da ne moremo posredovati anketnih ugotovitev zadovoljstva strank in 
zadovoljstva zaposlenih, saj take ankete v tako kratkem času ne moremo izpeljati, postavlja pa se tudi vprašanje 
kakšnem smislu gre meriti stopnjo zadovoljstva strank, saj gre v kontradiktornem postopku pričakovati, da vsaj cna 

od strank ne bo zadovoljna z odločitvijo sodišča. 

Glede strukture indikatoijev z upoštevanjem zemljiškoknjižnih in izvršilnih zadev navajamo, da se pri naSej^ 
sodišču izvaja program odprave zaostankov v tu sodni zemljiški knjigi. Program poteka po predvidenem plan11, _ 
obsegu. V letu 2004 pričakujemo, da bodo vneseni vsi zemljiškoknjižni podatki, vendar bo ostala še dokaj V1S°.. 
stopnja nerešenih vpisov, saj je pripad praktično enak številu nerešenih zadev. Pozitivna posledica je, da ste 
nerešenih zadev v absolutni številki ostaja približno na isti ravni kot na začetku obdobja. V obdobju do leta 2 ^ 
pričakujemo zmanjševanje števila nerešenih zadev do konca obdobja, tako, da se bo na koncu obdobja od 
7000 nerešenih zadev prišlo na cca 2000 nerešenih zadev, kar pa je vse odvisno od strukture novega pripada. 
izvršilnih zadev pričakujemo, da se bo obseg zadev obnašal po že podanih količnikih in indikatorjih tako za oboo 
leta 2004 kot za obdobje do leta 2007. 

E) Okrajno sodišče v Tolminu 

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje 

a) Obvladovanje pripada vseh zadev J 

Ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1. Ta cilj štejemo kot realen glede na obvladovanje pripada vs ^ 
zadev v zadnjih petih letih: 1998 - 1,010,1999 - 1,017,2000 - 1,020,2001 - 1,379,2002 - 1,093. 

b) Obvladovanje pripada pomembnejših zadev gj 

Ciljni količnik izvršilnih zadev je 1. Tudi za izvršilne zadeve je ta količnik realen, glede na obvladovanje Pr'Pat^o 
preteklih letih in glede na druge dejavnike (delovanje izvršitelja). Obvladovanje pripada v zadnjih petih letih je 
sledeče: 1998 - 0,66,1999 - 0,88,2000 - 1,028, 2001 - 0,913,2001-1,109. 

Ciljni količnik zemljiškoknjižnih zadev je prav tako 1. Sodišče sicer pripada teh zadev v zadnjih petih 
obvladovalo, na kar kažejo količniki: 1998 - 0,95, 1999 - 0,92, 2000 - 0,87, 2001 - 0,59, 2002 - 0,93. Glede na^ 
da se sedaj zaostanki teh zadev vendarle uspešno odpravljajo po posebnem programu, na kar kaže tudi ko 
obvladovanja teh zadev za prvo polletje leta 2003, ko znaša 1,63, pa štejemo tudi ta cilj za realen. 

Ciljni količnik obvladovanja pomembnejših zadev je 1. Tukajšnje sodišče je v preteklosti vsako leto rešilo večS ^ 
kot jih je pripadlo, zaradi česar Štejemo tak količnik za realen. V zadnjih petih letih se je količnik gibal: 
1,003, 1999 - 1,02,2000 - 1,03,2001 - 1,11,2002 - 1,04. 

c) Povprečni čas reševanja vseh zadev in čas reševanja pomembnejših zadev 

Ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 6 mesecev. V preteklih letih je sodišče tak rezl1'^ se 
dosegalo. Od njega se je odmaknilo, ker ni več obvladovalo pripada zemljiškoknjižnih zadev. Ob tem' spCt 
zaostanki teh zadev na podlagi izvajanja posebnega programa sedaj zmanjšujejo, je mogoče pričakovati, _ 
dosežen. V preteklih letih je ta čas znašal: 1998 - 5,63 mesecev, 1999 - 5,76 mesecev, 2000 - 6,58 mesecev, 
8,20 mesecev, 2002 - 8,76 mesecev. 

Ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 6 mesecev. Ta cilj je realen glede na r®zU^ 93 
zadnjih pet let: 1998 - 7,62 mesecev, 1999 - 8,40 mesecev, 2000 - 8,32 mesecev, 2001 - 8,10 mesecev, 200 
mesecev. 

d) Reševanje sodnih zaostankov 
. ievlet" 

Količnik zaostanka, to je sposobnost sodišča, da zmanjšuje s sodnim redom določene sodne zaostanfce, j 
2002 za Okrajno sodišče v Tolminu za pomembnejše zadeve znašal 2,44. 

Fie štev''° Ciljni količnik sodnih zaostankov teh zadev je 3. Cilj je realen glede na to, da sodišče vsako leto reši ve J..ji ^tih 
teh zadev, kot jih pripade, kot tudi zaradi precejšnjega zmanjšanja števila nerešenih P in K zadev v zadnj 

Si 
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V* nere^ene P zadeve in 73 nerešenih K zadev koncem leta 1988 in 55 nerešenih P zadev ter 47 nerešenih K 
P^ale Cem 'eta 2002). Načrtujemo zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let za polovico. Ta cilj je zaradi zaključka zadev, ki so predstavljale oviro za nadaljevanje prekinjenih postopkov. 

'j- Za'con'to strokovno in nepristransko poslovanje 

Zakonito strokovno in nepristransko sojenje 

J*"* me<^ številom rešenih pomembnejših zadev in Številom vloženih pritožb je v letu 2002 znašal 16,33. 
ra2_ . med številom vloženih pritožb in številom razveljavljenih ali spremenjenih zadev pa 3. Cilj je tako 

e,Je ohraniti tudi v bodoče. 
CllJ- obvladovanje stroškov 

^ Obvladovanje stroškov 
Stroju j * 

na re^eno zadevo pri Okrajnem sodišču v Tolminu znaša 16.786,6 SIT, materialni stroški na rešeno Vo Pa so znašali 4.070,1 SIT. 

k zadovoljstvo strank in zaposlenih 

^ Zadovoljstvo strank in zaposlenih 

i*va^'ira''nern s°dišču v Tolminu se stopnja zadovoljstva strank doslej ni posebej merila, saj se v te namene niso J le Posebne ankete. 

ni v 'etu 2002 prejelo le eno nadzorstveno pritožbo, ki se je nanašala na pospešitev N zadeve. Prav tako se 
kjer so astoPnJa zadovoljstva zaposlenih. Na njihovo zadovoljstvo pa gotovo vplivajo pogoji dela v prizidku stavbe, 
leSenj pisarne kazenskega, pravdnega in izvršilnega oddelka. V teh prostorih pogoji dela niso ustrezni (dotrajani 

, e 1 oken, zaradi katerih prostore ob dežju zamaka, ni izolacije. Nujno potrebna je njihova temeljita obnova. 

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

^o|oL1Z7e.^en' c'lji za Okrožno sodišče v Novi Gorici in vsa okrajna sodišča sodnega okrožja so razvidni iz nih ciljev podprograma. 

1,79-PU& 

dpin 

Sr d J vnostl v okviru proračunske postavke 
neiDotg3 23 ®3'a'e so oblikovana za odobreno število zaposlitev" po trenutni sistematizaciji in naj bi zagotavljala 
rn°ra 

no delovanje sodišč pri opravljanju svoje funkcije, za kar pa je pogoj zadostno število zaposlenih, za katere 
e zagotavljati sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova plač. 

kaWki (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

pfedvjjj •l^
a. P'aniranje dodatno potrebnih sredstev je bila realizacija do 31.3.2005 z upoštevanjem drugih 

n°Ve za ,lzdatlcov 23 zaposlene Gubilejne, odpravnine, solidarnostne pomoči), 2 % povišanje plač s 1.7.2005, 
koncj .P°s'ltve v okviru kadrovskega načrta (2 sodnika in 2 strokovna sodelavca) ter predvidena napredovanja do 
Pokriva^ Ocenjujemo da dodatno odobrena sredstva z rebalansom proračuna 2005 ne bodo zadoščala za 

0(,,a^ ^ 
nje obveznosti do konca leta 2005. 

\j ^ ev Pr°jektov v okviru proračunske postavke 
1111 Proračunske postavke ni projektov. 

<*o.s 

06rn , 
redstva za izvedbo ZSPJS 

^°litev d ■ 
V eJ"vnosti v okviru proračunske postavke 

sektorju ')0Se^>ne proračunske postavke so bila planirana sredstva za izvedbo Zakona o sistemu plač v javnem 

'""""Sta in k 
Ker 

aZa,cl ('"dikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
V '""Oraču'6'1 Srec'stev n' več potrebno planirati v naših finančnih načrtih, smo celotna sredstva dodeljena za ta namen nu za leto 2005 prerazporedili na postavko plač - 3079. 

P S oo 
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3403 - Materialni stroški 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki materialnih stroškov naj bi omogočala poravnavanje obveznosti, ki nastajajo v zvez1 z 

opravljanjem poslanstva in ključnih nalog sodišča v skladu z Zakonom o sodiščih. 

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

Izračuni predloga pravic porabe temeljijo na realizaciji na dan 31.03.2005. Predlog proračuna za leto 2005 je bil j® 
69.026 tisoč SIT višji od sprejetega proračuna, v tem trenutku pa ocenjujemo primanjkljaj v višir.i 89.570 tisoč ^ 
kar je razumljivo, saj smo s 1.1.2005 dobili pod okrajna sodišča Sodnike za prekrške. Dodamo odobrena sre. 
rebalansom v višini 60.236 tisoč SIT tako po trenutni oceni ne bodo zadoščala za pokritje vseh obveznosti v 
2005. 

Glede na sprejeti Zakon o aboliciji prekrškov ocenjujemo, da se bodo povečali stroški sodnih postopkov 
izplačil nagrad zagovornikom. Zaradi povečanih izdatkov iz tega naslova, sredstva, ki so bila prenesena na so ' 
od Sodnika za prekrške, ne bodo zadoščala. 

Povečanje stroškov sodnih postopkov pričakujemo na okrajnih sodiščih tudi zaradi stroškov povezanih z uC*e'e^r 
zagovornikov v postopkih pridržanja v psihiatričnih bolnišnicah, zaradi pospešenega izvrševanja izvršilnih zadev . 
stroški cenitev nepremičnin, ki jih bodo morala opraviti sodišča v zapuščinskih postopkih izvedenih na p°£ ^ 
Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarne skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list K » 
5/94). 

• • . _r Nad planom se bodo povišali tudi stroški sodnih postopkov na Okrožnem sodišču v Novi Gorici in sicer u* 
obsežne kazenske zadeve s predvidenim zaključkom v letu 2004 in dejanskim v letu 2005. 

• • i ^oo4 ter V letu 2005 ima Okrožno sodišče v Novi Gorici tudi za 24.837 tisoč neporavnanih obveznosti iz leta 
prevzete obveznosti Sodnika za prekrške v višini 10.016 tisoč SIT. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Projektov v okviru proračunske postavke ni. 

2948 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za zamenjavo dotrajane, poškodovane in tehnično tehnolog, 
zastarane opreme, nabavo nove opreme, ki je potrebna za vzdrževanje pogojev, ki omogočajo sodišču opra 
svoje funkcije v skladu z Zakonom o sodiščih, ter manjša investicijska vlaganja v obstoječe prostore. 

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

Izhodišče je priporočilo Vrhovnega sodišča RS in skupni dogovor, da zadoščajo sredstva v višini 30.000,00 SlT 
zaposlenega, kar ne presega z Zakonom določenega limita. 

Z rebalansom se višina pravic porabe na tej postavki ni spremenila. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 
m manj56 

Celotna postavka je vključena v projekt "Načrt razvojnih programov" s šifro 4221-02-0001 in nazivon ^ 
investicije. Pričetek financiranja je datiran 01.01.2003, konec pa 31.12.2005. Za celoten projekt s! f?5 * 
proračunski viri, saj gre v tem projektu le za manjše investicije, ki so opredeljene že v prvem polju in n 
obsežnejši projekt v pravem pomenu besede. 
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