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^Ržavn EGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Mubi 
Jana, 18. maj 2005 Letnik XXXI St. 31/VIII 

^236 *»ALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005 

°BFtAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
3- Pravosodni proračunski uporabniki (nadaljevanje iz Poročevalca št. 31/VII) 1785 

•P^lo°Gl 2AK°NOV 
2O04 in^?n'<0na 0 spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 1853 

• o ^ (2'PRS0405-A) - nujni postopek - EPA 237 - IV redlog Zakr-p. 
r9vstv 0 Prevzemu dolga Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za 1865 eno zavarovanje Slovenije - nujni postopek - EPA 239 - IV 
ed|0g 

o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-E) - skrajšani postopek 1869 

Nog Zakn 
drugim- 0 ratifikaciji Protokola 1996 h Konvenciji o preprečevanju onesnaženja morja z odpadnimi 1877 a mi snovmi, 1972 (M96KPOM) - EPA 233 - IV 

•^htevaA SKUPINE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 
*°'e9ija ^uP'ne Poslancev državnega zbora Republike Slovenije za odločitev Državnega zbora o sklepu 1889 
žr^ah v . sedr>ika Državnega zbora, da se predloga zakonov o spremembah in dopolnitvah zakona o 
°t>ravnav

Jn
t
e9a nasilJa - EPA 208 - IV in o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih grobiščih - EPA 209 - IV, a a po skrajšanem postopku 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

.h: HaVfc® 
Za nemoteno poslovanje po uveao' 
dodano vrednost vam sporočamo p0" 

n* 

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

0 U**"10 

Izdajatelj glasila nadomešča s to 'z'®v^0ni. 
pisno informacijo posameznim naroc 

Uredništvo P°r° 
čev« le« 



dahe^. , anJe iz Poročevalca št. 31/VII 

2 - Okrožno sodišče v Novem mestu _______ 

anca odhodkov 

- Administracija okrožnih sodišč 

Podprograma 
Sodu 
v Čl 3 V °')'as,i kot ena izmed treh vej oblasti ima za nalogo zagotavljanje funkcije pravne države, kije določena 
So<j »"u ^ Ustave RS, z zagotavljanjem vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim 

^ ' em v razumnem roku (člen 23 Ustave RS). 
S*tedruge pravne podlage 

s srj0*n° soc^'^e v Novem mestu izvaja naloge na podlagi 101. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/1995 
Zako in dopolnitvami), Okrajna sodišča v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem pa na podlagi 99. člena 
Sodne^° ^°^i^čih. Naloge sodišča in področje delovanja so podrobneje vsebinsko in terminsko opredeljene v 

^ °čni ciljip0dpr0grama jn kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

cilji^°T°^ne °"je S0<^'5Ca gre. glede na poslanstvo, ki ga imajo sodišča in jim je naloženo z ustavo, enačiti z letnimi 
2a°štank ^ predvsem: sojenJe v razumnem roku, zmanjševanje števila nerešenih zadev, zmanjševanje sodnih 

poffN? teh ciljev pomeni, da sodišče posluje zakonito, nepristransko in strokovno. Ocenjevanje uspešnosti 

Pri s°dišča omogočajo primeijave med indikatoiji s katerimi merimo zastavljene cilje in dosežene rezultate 
Pravljenem delu. 

80ročni cilji za obdobje 2003 do 2007 so: 

v Novem mestu: 
: uspešno in učinkovito poslovanje 

1 c '"dikatorji: 
2. ci,

Jn! k°li«nik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,1 
3. Cj|- !^°'i£nik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,1 
4. cji- ! £°'|čnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 2,25 meseca 
5. c:ij . ^°'ičnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 6 mesecev 
6. Ztn 

1 količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 9,00 

Clt nje levila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu zadev za 0,5 %, to je na 4,1 %. • zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

'"dikator: 

' c'Ijni'kČanjekValitetedela 

et)ak k n'k razrr>erja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 3,66, ki je le (a 
1 v letu 2002. Okrožno sodišče si za cilj ne postavlja ustreznega izboljšanja navedenega količnika, saj je 

- ci|jni ^rete^no odvisen od strank in števila vloženih pritožb kot pa od dela sodišča. 
sPre . n'k razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
sod ■,Cn'en'h odločb je 3,4. Okrožno sodišče si postavlja doseči ta cilj tako, da bi se povečala kvaliteta dela 

°V ^ re^evanJu pomembnejših zadev. 
- i&aba dLADOVANJE STROŠKOV 

stra ■ 'ovnega časa smo ocenili na 150 %, upoštevaje doseganje pričakovanega obsega dela, določenega s 
•ni sodnega sveta 

* mate* ,đela 03 rešeno zadevo: 60.562,00 SIT nalni stroški na rešeno zadevo: 24.249,00 SIT 

Zadovoljstvo strank in zaposlenih: 
! '"dikator: 

' stopSf^o'Jstva " si0pn- ^dovoljstva strank, izmerjena z letno anketo 
zadovoljstva zaposlenih, izmerjena z letno anketo. 

'8. 
v Novem mestu: 

^^ooT 
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CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 

indikatorji: 
1. ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,20 
2. ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,00 
3. ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 10 mesecev 
4. ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 10 mesecev 
5. ciljni količnik obvladovanja pripada Dn zadev 1,40 
6. ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev 1,00 
7. ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,52 
8. ciljni količnik sodnega zaostanka vseh zadev je 1,89 
9. ciljni količnik sodnega zaostanka Dn zadev je 1,47 
10.zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu zadev na 25 %. 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 

indikator: 

1. povečanje kvalitete dela 
- ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 7,00. 
- ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih m 

spremenjenih odločb je 2,50. 

2. obvladovanje stroškov 
- izrabo delovnega časa je 100 % (upoštevaje doseganje pričakovanega obsega dela, določenega s strani sodnega 

sveta) 
- strošek dela na rešeno zadevo: 6.230,00 SIT 
- materialni stroški na rešeno zadevo: 1.488,00 SIT 
(opomba: v izračunu stroškov so upoštevani tudi zemljiškoknjižni izpiski) 

CILJ: ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH: 

indikator: 

1. stopnj a zado volj stva 
- stopnja zadovoljstva strank, izmeijena z letno anketo 
- stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmeijena z letno anketo. 

Okrajno sodišče v Črnomlju: 

CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 

indikatorji: 
1. ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,90 
2. ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,00 
3. ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 12,90 mesecev 
4. ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 7,9 mesecev 
5. ciljni količnik obvladovanja pripada Dn zadev 1,00 
6. ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev 0,50 
7. ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 1,60 
8. zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu zadev za 0,5 %. 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 

indikator: 

1. povečanje kvalitete dela 
- ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 10,40. 
- ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljen' 

spremenjenih odločb je 3,20. 

2. obvladovanje stroškov a 
- izraba delovnega časa je 100% (upoštevaje doseganje pričakovanega obsega dela, določenega s strani soo 

sveta) 
- strošek dela na rešeno zadevo: 6.810,00 SIT 
- materialni stroški na rešeno zadevo: 2.447,00 SIT 
(opomba: v izračunu stroškov so upoštevani tudi zemljiškoknjižni izpiski) 

CILJ: ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH: 



indikator: 

'• stopnja zadovoljstva 
stopnja zadovoljstva strank, izmerjena z letno anketo 
stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmerjena z letno anketo. 

sodiSfg v Trebnjem: 
CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 
^ indikatorji- 

ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 4,50 

^ ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,90 

7 obvladovanja izvršilnih zadev 0,75 

3 }co''4n'lc obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 0,95 

6 koliinik obvladovanja pripada Dn zadev 0,95 

4 cjUni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 3 mesece 

5 !!,Jni I^Cnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 6 mesecev 

zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu zadev za 30 %. 
ClLj; ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 

indikator: 

. . P°večanje kvalitete dela 
! jni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 6,5. 
1 Jnr količnik razmerja med Številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 

spremenjenih odločb je 6,5. 

obvladovanje stroškov 
•zraba delovnega časa je 100 % (upoštevaje doseganje pričakovanega obsega dela, določenega s strani sodnega 
Sveta) 
strošek dela na rešeno zadevo: 8.930,00 SIT 

(op^naln, stroški na rešeno zadevo: 2.094,00 SIT 
mba: v izračunu stroškov so upoštevani tudi zemljiškoknjižni izpiski) 

ClLJ: ZA1>OVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH: 

indikator: 

" st St°?n^a zadovoljstva 
. pnJa zadovoljstva strank, izmerjena z letno anketo 

Pnja zadovoljstva zaposlenih, izmerjena z letno anketo. 

^'kvedh »eni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^-^ŽBojodišče v Novem mestu: , 
Ptl    U; USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 

1 '."dikatorji: 
2 J"! ^o'iCnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,1 
3 c...

n! količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,1 
4. ci.

Jn! ^oliCnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 2,25 meseca 
5. c:,.n! °''4nik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 6 mesecev 
6. 2rrJni ^olifnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 9,00 
^ nJšanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu zadev za 0,5 %, to je na 4,1 %. 

ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 

indikator: 

- ciiyVe^anJe kvalitete dela 

en 1' ko''£n"c razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 3,66, ki je 
I v 'etu 2002. Okrožno sodišče si za cilj ne postavlja ustreznega izboljšanja navedenega količnika, saj je 

" cili • pre,e*no odvisen od strank in števila vloženih pritožb kot pa od dela sodišča. 1 količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 

Sod menjen''1 odločb je 3,4. Okrožno sodišče si postavlja doseči ta cilj tako, da bi se povečala kvaliteta dela 
^ 0v Pri reševanju pomembnejših zadev. 

°BVLADOVANJE STROŠKOV 

'8. 
**12005 
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- izraba delovnega časa smo ocenili na 150 %, upoštevaje doseganje pričakovanega obsega dela, določenega s 
strani sodnega sveta 

- strošek dela na rešeno zadevo: 60.562,00 SIT 
- materialni stroški na rešeno zadevo: 24.249,00 SIT 

CILJ: ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH: 

indikator: 

1. stopnja zadovoljstva 
- stopnja zadovoljstva strank, izmeijena z letno anketo 
- stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmeijena z letno anketo. 

Okrajno sodišče v Novem mestu: 

CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 

indikatorji: 
1. ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,20 
2. ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,00 
3. ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 10 mesecev 
4. ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 10 mesecev 
5. ciljni količnik obvladovanja pripada Dn zadev 1,40 
6. ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev 1,00 
7. ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,52 
8. ciljni količnik sodnega zaostanka vseh zadev je 1,89 
9. ciljni količnik sodnega zaostanka Dn zadev je 1,47 
10.zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu zadev na 25 %. >g 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 

indikatorji: 

1. povečanje kvalitete dela £ 
- ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 7,00. ^ 
- ciljni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih m < 

spremenjenih odločb je 2,50. ^ 

2. obvladovanje stroškov % 
- izrabo delovnega časa je 100 % (upoštevaje doseganje pričakovanega obsega dela, določenega s strani sodneg3 

sveta) 
- strošek dela na rešeno zadevo: 6.230,00 SIT 
- materialni stroški na rešeno zadevo: 1.488,00 SIT 
(opomba: v izračunu stroškov so upoštevani tudi zemljiškoknjižni izpiski) 

CILJ: ZADOVOLJSTVO STRANK IN ZAPOSLENIH: 

indikator: 

1. stopnja zadovoljstva 
- stopnja zadovoljstva strank, izmerjena z letno anketo 
- stopnja zadovoljstva zaposlenih, izmerjena z letno anketo. 

Okrajno sodišče v Črnomlju: 

CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 

indikatorji: 
1. ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 0,90 
2. ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,00 
3. ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 12,9 mesecev 
4. ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 7,9 mesecev 
5. ciljni količnik obvladovanja pripada Dn zadev 1,00 
6. ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev 0,50 
7. ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 1,60 
8. zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu zadev za 0,5 %. > 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 

indikator: 
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povečanje kvalitete dela 
c|jjni količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 10,40. 

jni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
spremenjenih odločb je 3,20. 

obvladovanje stroškov 
■zraba delovnega časa je 100 % (upoštevaje doseganje pričakovanega obsega dela, določenega s strani sodnega 
sveta) 
Prošek dela na rešeno zadevo: 6.810,00 SIT 

(°Po alenalnistroš^ Da rešeno zadevo: 2.447,00 SIT ba: v izračunu stroškov so upoštevani tudi zemljiškoknjižni izpiski) 

ClLJ: zadovoljstvo strank in zaposlenih: 

indikator: 

stopnja zadovoljstva 
. s|°PnJa zadovoljstva strank, izmerjena z letno anketo 

°Pnja zadovoljstva zaposlenih, izmerjena z letno anketo. 

^jaasodišče v Trehniem: 
C,LJ: USPEŠNO in učinkovito poslovanje 
j indikatorji: 

2. c'r"! kol*n* obvladovanja pripada vseh zadev je 0,90 
3. ci,

Jn! količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 0,95 
4 cj.

Jn! količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 3 mesece 
5 cjj!

n! količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 6 mesecev 
6 ci|

Jn! količnik obvladovanja pripada Dn zadev 0,95 
7 c.j!n| količnik obvladovanja izvršilnih zadev 0,75 
8 »J01 ^*n'k sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 4,50 
^ nanj sanje števila nerešenih zadev starejših od 5 let v skupnem obsegu zadev za 30 %. 

'■ zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

indikator: 

- kvalitete dela 

* čili ' ?° . nik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 6,5. 
. količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 

2 
pretnenjenih odločb je 6,5. 

- Rovanje stroškov 
Sveta) ^e'ovne8a Časa je 100% (upoštevaje doseganje pričakovanega obsega dela, določenega s strani sodnega 

- L®5** dela na rešeno zadevo: 8.930,00 SIT 
(°p0m^

a,ni stroški na rešeno zadevo: 2.094,00 SIT 

ClLj V 1Zra^UnU stroškov so upoštevani tudi zemljiškoknjižni izpiski) • zadovoljstvo strank in zaposlenih: 

^ indikator: 

- stQ
St°Pnia zadovoljst va 

- st0D
nja ^dovoljstva strank, izmerjena z letno anketo 
ja zadovoljstva zaposlenih, izmerjena z letno anketo. 

o cJavnosii v okviru proračunske postavke 

Okr°jJ)en1
3 Pr0raČunski postavki 3080 - Plače naj bi zagotavljala normalno izplačevanje plač zaposlenim na 

"i 2ak0n '^u v Novem mestu v skladu z Zakonom o sodniški službi, Zakonom o delavcih v državnih organih 
\j m 0 sistemu plač v javnem sektorju. 

Rebalansa proračuna 2005 predstavljajo sredstva za plače 70,5 %. Predvidena višina sredstev za plače 
SQdi§{em 0 Povečanje glede na leto 2004, vendar je potrebno upoštevati, da so bili v letu 2005 vsem okrajnim 
^>6 % vir°dne8a okrožja priključeni bivši sodniki za prekrške. Rebalans proračunske postavke 3080 - Plače je za 

Jl sprejetega proračuna za leto 2005 - SP05P. 
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Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Pri planiranju potrebnih sredstev smo upoštevali veljavni kadrovski načrt za leto 2005, trenutno sistemizacijo m 
obstoječo ureditev oz. količnike, predvideno število napredovanj, predvideno število jubilejnih nagrad, odpravnin, 
solidarnostne pomoči ob izhodiščni realizaciji plač do vključno izplačane plače za mesec april 2005 ter navod 
Ministrstva za finance glede sprejetih proračunskih izhodišč in sklepov za pripravo rebalansa proračuna 2005. 

V proračunsko postavko za plače smo prerazporedili tudi sredstva za izvedbo ZSPJS iz proračunske postavke 4581, 
ki so bila oblikovana za izvedbo odprave nesorazmerij med plačami v javnem sektorju v letu 2005. 

V rebalansu proračuna 2005 smo upoštevali postavljene omejitve, vendar ocenjujemo, da prikazana sredstva ne 

bodo zadoščala za izplačila obveznosti iz naslova plač in bomo veijetno potrebovali dodatna sredstva. 

4581 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki 4581 so bila predvidena za izvedbo odprave nesorazmerij med plačami v 
sektorju v letu 2005 skladno s 50. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektoiju (Uradni list RS, št. 56/0 ^ 
72/03) ter 2. in 8. členom Dogovora o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust 
leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 73/03). 

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

Vrednost proračunske postavke 4581 rebalansa proračuna za leto 2005 je nič, ker smo sredstva prerazporedili na 
proračunsko postavko 3080 za izplačilo plač v letu 2005. 

3404 - Materialni stroški 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki 3404 - Materialni stroški so oblikovana za pokrivanje obveznosti, ki 
sodiščih novomeškega sodnega okrožja pri opravljanju sodne funkcije in izvajanju pristojnosti v skladu z 99. in 
členom Zakona o sodiščih. Sredstva na postavki naj bi zagotavljala normalno delo sodišča v letu 2005. 

V strukturi rebalansa proračuna 2005 predstavljajo sredstva za materialne stroške 29,2 %. Predvidena višina sred^ 
za materialne stroške pomeni 50 % povečanje glede na leto 2004, vendar je potrebno upoštevati, da so bili v' ^ 
2005 vsem okrajnim sodiščem sodnega okrožja priključeni bivši sodniki za prekrške ter da rebalans proračuna ^ 
obremenjujejo tudi neplačani zapadli računi iz leta 2004 v vrednosti 20.857 tisoč SIT, kar je 6,1 % Te^a 

proračunske postavke materialnih stroškov. 

Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
• • ■ treflUtflO Pri planiranju potrebnih sredstev za materialne stroške v letu 2005 smo upoštevali postavljene omejitve, u 

realizacijo po posameznih kontih do konca aprila 2005 tudi z upoštevanjem dejanske porabe v letu 2005 priKlJ 
sodnikov za prekrške k okrajnim sodiščem novomeškega sodnega okrožja in pomembno dejstvo, da re 
proračuna 2005 obremenjujejo tudi zapadli neplačani računi iz leta 2004 v vrednosti 20.857 tisoč SIT. 

Ocenjujemo, da nam predvidena sredstva ne bodo omogočala celotnega pokritja obveznosti iz naslova str0^C
ter 

sodnih postopkov, ki so nujni za delo sodišča in nanje ne moremo vplivati oz. jih težko natančno predvideva 
so tesno povezani tudi s stroški za poštnino in pisarniški material. 

7972 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
menj3vi 

Sredstva na proračunski postavki 7972 - Investicije in investicijsko vzdrževanje so namenjena z3" ^ v 
dotrajane, poškodovane in tehnično tehnološko zastarele opreme ter za manjša investicijska vlaganja in op 
obstoječe poslovne prostore, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje sodišč novomeškega sodnega okrožja. 

. q3% 
V strukturi rebalansa proračuna 2005 predstavljajo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje 
Rebalans proračunske postavke 7972 je enak vrednosti sprejetega proračuna za leto 2005 - SP05P. Predvidena 
sredstev proračunske postavke v rebalansu proračuna 2005 je za 8,8 % višja od porabe v letu 2004. 

. „»živo"1 

Celotna proračunska postavka je vključena v projekt načrta razvojnih programov s Šifro 4222-02-0001 m n 
Manjše investicije. Vsa sredstva so pokrita s proračunskimi viri. 
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thodiSča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Planirana sredstva na proračunski postavki 7972 so nižja, kot je zakonsko dovoljeno, glede na število zaposlenih v 
iru Okrožnega sodišča v Novem mestu. 

Okrožno sodišče v Krškem 

^" Bilanca odhodkov 

mmm "iWsfe 

Administracija okrožnih sodišč 

°pis Podprograma 

poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (čl.2 Ustave RS), kar uresničuje s ključno nalogo, da 
vsakomur zagotovi pravico do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja pred neodvisnim in nepristranskim 

^iščem (čl.23 Ustave RS). 

°nske in druge pravne po'dlage 

^ Okrožno sodišče v Krškem izvaja naloge na podlagi £1.101 Zakona o sodiščih. 

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

poročni cilji na dan 31.12.2007: 
A' OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 
CQJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 

^JKATORJI: 
_ c|Jjni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,03 
. Jn! ''ol'Cnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1 
. .f! k°lič. povprečnega časa reševanja vseh zadev je 3 mesece 
- r-,J.n! *°l'č. povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 13 mesecev jni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 4 

anjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let na 0,80 % glede na vse nerešene zadeve 
ClLJ: 2aKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 
^IKATOR: POVEČANJE KVALITETE DELA 

Jm količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za K zadeve 

" c''r, Za 5; za Km zadeve 3,3; za P zadeve 4; za Pg zadeve 5,4 
j^ni količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih 

spremenjenih odločb je za K zadeve 4,1; za Kpr zadeve 9; za Km zadeve 6; za P zadeve 2,3; za Pg zadeve 1,1 
C'LJ: °®VLADOVANJE STROŠKOV 

!^ToR: IZRABA DELOVNEGA ČASA, STROŠKI NA REŠENO ZADEVO 

* st * ^e'ovne6a Časa je večja od 93 % 
• m k dela na rešeno zadev0 61 °40'55 SIT aterialni stroški na rešeno zadevo 26.449,29 SIT 

OKRAJNO SODIŠČE V BREŽICAH 

'k'goroč SOt*'^e v Brežicah ima za cilj uspešno in učinkovito poslovanje gledano tako kratkoročno kot tudi 
Kot P° azatelj uspešnosti dela navajam naslednja področja: 

gladovanje pripada, zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev, sodnih zaostankov in števila nerešenih 
v starejših od 10 let ob predpostavki konstantnega pripada in sicer: 
c|ljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev v letu 2007 je 1.00 
c|'jni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev v letu 2007 je 1.10 
c|!jni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev v letu 2007 je 25 mesecev 

„ c|'jn' količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev v letu 2007 je 18 mesecev 
_ Cl'jn' količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev v letu 2007 je 1.80 
. 2j^anjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev do leta 2007 za 10 % C|'jni količnik obvladovanja izvršilnih zadev (I, Ig, In) v letu 2007 je 0.75 (sedaj 0.49) 

'8. 
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- ciljni količnik obvladovanja zemljiškoknjižnih zadev v letu 2007 je 1.10 (sedaj 0.48) 

Ob izračunu ciljnih količnikov obvladovanja pomembnejših zadev je upoštevano dejstvo, da sodniki že doslej 
bistveno presegamo pričakovanje rezultate dela in da v bodoče niso 

predvidene nove zaposlitve sodnikov (razen sodnikov za prekrške, kar pa v analizo ni bilo mogoče vključiti). Večji 
poudarek je dan na reševanje starejših zadev ter dviga kvalitete dela. Pri obvladovanju vseh zadev pa so ustrezno 
upoštevane nove zaposlitve v zemljiški knjigi, ki so že realizirane ter nova zaposlitev na izvršilnem oddelku, kar je 
že odobreno in bo po priporočilu Vrhovnega sodišča RS realizirano v začetku leta 2004. 

Okrajno sodišče v Brežicah ima za cilj zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje, ki ga spremlja tudi 
povečanje kvalitete dela na način, da do leta 2007 planiramo za 10% do 15% manj spremenjenih oz. 
razveljavljenih sodnih odločb. 

Ob zasledovanju cilja obvladovanja stroškov se glede na rezultate preteklih let povečuje izraba delovnega časa, tako, 
da ocenjujem, da je delovni čas vseh zaposlenih praktično optimalno izrabljen ob predpostavki, da ne gre za daljše 
odsotnosti posameznikov. V letu 2002 je bila odsotnost zaposlenih zaradi bolezni oz. porodniškega dopusta sodnice 
izjemno visoka in je od 43.482 ur izrabljenega delovnega časa odsotnost zaradi bolezni znašala 1072 ur, zara J 
daljše bolezenske odsotnosti, ko je šlo za refundacijo, pa 5530 ur. Materialni stroški v celoti so za leto 2002 znaša 
40.442.037,54 SIT in so na rešeno zadevo znašali 10.871,51 SIT, medtem koje znašal strošek dela na rešeno zadevo 
20.666,95 SIT. Zaradi izjemno visokih materialnih stroškov v kazenskih zadevah (v letu 2002 skupaj rešenih 23 
zadev in v prvem polletju 2003 rešenih-106 kazenskih zadev so materialni stroški zaradi številnih pripomih zadev, 
vključujejo visoke stroške in nagrade zagovornikov po uradni dolžnosti in tolmačev, zelo visoki in jih v tem smis 
tudi ni možno bistveno zmanjšati) in visokih stroškov zelo stare in do nedavnega tudi slabo vzdrževane sodn 
zgradbe v bodoče ne bodo bistveno zmanjšani, predvidevam pa, da se bo glede na predhodne ocene nekoliko zniza 
strošek dela na rešeno zadevo. 

Sodišče ima za cilj tudi zadovoljstvo strank in zaposlenih, pri čemer doslej stopnje zadovoljstva strank in zaposlenoj 
nismo merili z anketami, je pa povečano stopnjo zadovoljstva pri zaposlenih razbrati skozi visoko stopnjo stonuios 
slednjih, glede stopnje zadovoljstva strank pa skozi manjše število nadzorstvenih pritožb in vlog, naslovljenih na 
Varuha človekovih pravic. 

DOPOLNITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005 

Okrajno sodišče v Brežicah je predlog finančnega načrta za leto 2004 in 2005 posredovalo dne 07.07.2003, dne 

25.07.2003 in dne 14.08.2003. 

Zaradi reorganizacije sodnikov za prekrške, kije pričela veljati dne 01.01.2005 vztrajam pri že podanem finančne^ 
načrtu za leto 2005 s predlogom, da se ta zaradi lege sodišča (neposredna bližina meje z Republiko Hrvaško, 
meddržavnih in mednarodnih mejnih prehodov, širok pas zelene meje) in posledično velikega števila obravnava 
tujcev zaradi prekrškov, postavka "materialni stroški" poveča za 40 %. V obsegu glede na spremenjeno ste 
zaposlenih naj se slednji ustrezno poveča tudi v postavki "plače zaposlenih" ter v postavki "izobrazev J, 
zaposlenih". Za 30 % pa naj se poveča tudi obseg planiranih stroškov za nujna vzdrževanja, saj smo prevzeli tu 
prostore, ki so potrebni nujnih in nepredvidenih popravil. 

Ministrstvu za pravosodje smo dne 30.03.2005 posredovali plan potreb tega sodišča po osnovnih sredstvih za |et° 
2005, ki je priloga tega dopisa, zato predlagam, da navedeno upoštevate pri izdelavi finančnega plana za leto i 
za to sodišče. 

Sicer pa bo sodišče kot celota zasledovalo cilje, navedene v dopolnjeni obrazložitvi finančnega plana z c'n 

14.08.2003. 

C. OKRAJNO SODIŠČE V KRŠKEM 
Rer 

Dolgoročne cilje Okrajnega sodišča v KrSkem na dan 31.12.2007 je v tem trenutku težko napovedati iz razloga* ^ 
bo najverjetneje od leta 2005 naprej Okrajnemu sodišču v Krškem priključen tudi Sodnik za prekrške v Kr' ' 
zato v tem delu ni možno ničesar napovedati. Vsekakor pa bo do leta 2007 potrebno na Okrajnem sodišču v KJ 
v celoti odpraviti sodne zaostanke v zemljiški knjigi (v začetku leta 2003 je bil sprejet program sodnih zaosta 
katerega učinki so Že vidni v prvi polovici leta 2003; zaposlitev dodatne zemljiškoknjižne referentke, ter vklj ^ 
zemljiškoknjižnih referentk v pogodbeno usklajevanje zemljiške knjige), kot posledica prehoda na e'e'ctr0 

zemljiško knjigo, medtem ko za izvršilne zadeve v tem trenutku tudi ni ničesar možno napovedovati predvs ^ 
razloga ker bodo povečani sodni zaostanki posledica neodčrtanih izvršilnih zadev, ki bodo v delu pri s0^jena 
izvršitelju. Predsednik Okrajnega sodišča pa lahko sodnega izvršitelja nadzoruje zgolj na podlagi 297 a ^ 
Zakona o izvršbi in zavarovanju. Nadalje je potrebno še poudariti, da je tudi težko napovedati dolgoročne ci 
leta 2007, saj je pravosodje specifično, predvsem iz razloga, ker sprememba kakršnega koli zakona povzroči s 
zaostanek(npr. spremenjen način odčrtavanja izvršilnih zadev), ali pa poveča obseg dela sodišča (npr. 'z 

dodatnih sklepov o dedovanju zaradi uveljavljanja vojne odškodnine in podobno). 
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2"*daljevanju bodo prikazani vsi potrebni indikatorji, iz katerih bo moč vsaj približno opredeliti cilje za obdobje 
- 2007. 

CILJ1 OKRAJNEGA SODIŠČA V KRŠKEM 

200m° SCK^'^e v KrSkem je za postavitev ciljev po posameznih indikatorjih opravilo izračun za leto 2000, >2002 in prvo polovico 2003. 
Uspešn° in učinkovito poslovanje okrajnega sodišča v krškem 

C|ljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev in ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 

fcjlf? °bvladovanja pripada mora biti 1,00 ali več, kar je odvisno od trenutnega položaja sodišča. Iz izračuna 
Prvj " Gladovanja pripada je razvidno, daje bil količnik v letih 2000 - 2002 nižji kot 1,00, medtem, koje v 
(K Kr,H°'°V'C' 2003 malo nad 1,00. Enako je tudi glede obvladovanja pripada pomembnejših zadev 
reiv N.Dn), l'01 posebej izračunanega obvladovanja Dn zadev (posledica sprejetega programa 
2003 l1*8 SCK^n'^ zaostankov). Opazen pa je upad obvladovanja pripada I, Ig in In od leta 2000 do prve polovice leta 
^ ■ ar je posledica že omenjenega spremenjenega Sodnega reda glede odčrtovanja izvršilnih zadev. 

oljj f.na 2Soraj navedeno Okrajno sodišče v Krškem napoveduje ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev za 
Pos Je °d 2003 - 2007 približno ali vsaj malo nad 1.00, pri čemer pa glede izvršilnih zadev napovedujemo 

Pno rast do količnika 1.00 do leta 2007. 
Glgtfe 
napov 

nzadev pa je cilj sodišča obdržati količnik iz prve polovice leta 2003 vse do 2007, to je 1.25. Nadalje se še 
ter te>'»;U''e 'co"'n^c obvladovanja pripada pomembnejših zadev (K, Kpd, I, Ig, In, D, N, Dn), prav tako okrog 1.00 

' W do leta 2007 dosegli vsaj količnik 1.2 

°^ni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev in reševanja pomembnejših zadev 
^Opredelitvi navedenega cilja ima sodišče pred sabo dejstvo, da mora težiti k času reševanja zadev, ki je krajši od 

ga Sodni red opredeljuje kot sodni zaostanek. 
Sodijo«.. 
polovj ? l2ra^unu količnika povprečnega časa reševanja vseh zadev upoštevalo leto 2000,2001,2002 ter prvo 
pomem, ,eta 2003 ter ugotovilo, daje bil povprečen čas reševanja 17,5 meseca, kar je skoraj enako času reševanja ^ 
obrobi oaA1 ^dev. Na podlagi takšnega izračuna sodišče napoveduje povprečen čas reševanja vseh zadev za vo- 

W oz'23 P053"162110 'et0 v tem obdobju okrog 18 mesecev. ^ 
"Poštedi 'zra'"unu količnika povprečnega reševanja pomembnejših zadev (K,Kpd,I>Ig,In,D,N,Dn), je sodišče _ 
*a obd K° zSoraJ navedeno obdobje ter ugotovilo, da je bil povprečen čas reševanja 25,5 mesecev, tako da sodišče 0bJe 2003 - 2007 napoveduje skrajšanje časa reševanja zadev na 18 mesecev. § 

^adev v a r.az^'en''° čas reševanja izvršilnih zadev I,Ig, In ter ugotovilo, da je bil povprečen čas reševanja teh 
*aostan ? ^j" 2000 do prve polovice leta 2003 13,3 meseca, kar je 1,3 meseca več, daje zadeve šteti kot sodni 
Beodj ' Sodišče si bo prizadevalo takšen količnik ohranjati vse do leta 2007, vendar pa bo to nemogoče, saj so 
prvj po| C. IZVr^''ne zadeve v delu pri sodnem izvršitelju, tako daje bil čas reševanja posamezne izvršilne zadeve v 

°vici leta 2003 celo 24,65 meseca, tako da bo potrebno do leta 2007 ta količnik znižati na količnik 12. 
v tako' obdobju sodišče posebej tudi izračunalo čas povprečnega reševanja Dn zadev, ter ugotovilo, da je bil ta čas v 

S ^ličnik P™6 polovice leta 2003 14,35 meseca za posamezno zadevo, pri čemer se to povprečje ujema tudi 
Po^ Povprečnega časa reševanja zadev za prvo polovico leta 2003. Vsekakor pa bo potrebno do leta 2007 v 
uPošteva '■ 'et"1 zniževati povprečen čas reševanja Dn zadev ter se vsaj približati količniku 9, vse pa ob nju trenutnega stanja na sodišču. 

I 
lini količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 

navede * 
^rtier je "m količnikom se meri sposobnost sodišča, da zmanjšuje s Sodnim redom določene sodne zaostanke, pri 
Porjie^bn C . s°dišča vsako leto doseči višji količnik zaostanka. Sodišče je za izračun sodnih zaostankov 
■^osta^k 6^1'1 zadev upoštevalo podatke sodnih zaostankov 2000,2002 in prvo polovico leta 2003. Količnik sodnih 
^'"terjava P°membnejših zadev je bil v letu 2000, v letu 2002 1,72 in v prvi polovici leta 2003 6,09, tako, da s,ednjih dveh količnikov vzbuja optimizem zaradi rasti količnika. 

• ^7 s.
eZn'^ Pomembnejših zadevah pa je količnik sodnih zaostankov izredno težko napovedati za obdobje 2003 

Je> bo k Jf-ta količnik odvisen od zasedenosti sodniških mest ter od prisotnosti vseh delavcev na delu. Pričakovati 
"a niv0ju ° '^

n'k glede K zadev v obdobju 2003 - 2007 na nivoju 3-4, P zadev na nivoju 2-3, N, I, Ig, In, Dn zadev 
^eniio H ^ 'n O zadev na nivoju 2-4. V kolikor bodo napovedani količniki v letu 2007 resnično še višji, pa bo 

a se bo sodišče občutno rešilo sodnih zaostankov, ki ga obremenjujejo že od leta 1995 naprej. 
nJŠanje Števila nerešenih zadev starejših od 10 let 
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Sodišče je tudi pri izračunu tega procenta upoštevalo obdobje 2000 do prve polovice leta 2003, ter ugotovilo, da je 
bil povprečni procent nerešenih zadev nad 10 let glede na število vseh nerešenih zadev 0,12%, tako, daje za 
obdobje 2003 - 2007 realno pričakovati procent nerešenih zadev nad 10 let na nivoju od 0,10 % do 0,20 %. 

CILJ: ZAKONITO, STROKOVNO IN NEPRISTRANSKO POSLOVANJE 

Pri izračunu navedenih ciljev je sodišče upoštevalo obdobje od 2000 do 2002, kot je prikazano v nadaljevanju. 

ciljni količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb 

Ugotoviti je na podlagi opravljenega izračuna, daje bilo glede na število vseh rešenih zadev na Okrajnem sodišču v 
Krškem vloženih 11 % pritožb. Seveda se število pritožb razlikuje glede na posamezno vrsto pomembnejših zadev. 

Tako je pričakovati, da bo v obdobju 2003 - 2007 v posameznem letu procent vloženih pritožb v K zadevah 16 %. v 

P zadevah 20 %, v N zadevah 20 %, v I zadevah 10 %, v Ig zadevah 8 %, v In zadevah 5 % ali manj, v D zadevah 
10 % in Dn zadevah 1 %. 

ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih 
in spremenjenih odločb. 

Ugotoviti je na podlagi opravljenega izračuna, daje bilo glede na število vseh rešenih zadev na Okrajnem sodišču v 
Krškem spremenjenih in razveljavljenih 3.18 %. 

Tako je pričakovati da bo v obdobju 2003 - 2007 v posameznem letu procent razveljavljenih in spremenjenih odločb 
v K zadevah 3,5 %, v P zadevah 8 %, v N zadevah 6 %, v I zadevah 2 %, Ig zadevah 3 %, In zadevah 6 % ali manj, 
v D zadevah 2 % in Dn zadevah 1 % ali manj. 

CILJ: OBVLADOVANJE STROŠKOV 

Sodišče je pri napovedi procenta izrabe delovnega časa stroškov dela in materialnih stroškov na rešeno zadevo 
upoštevalo izračun po podatkih za obdobje 2000 - 2002. 

izraba delovnega časa 

V skladu z izračunom procenta izrabe delovnega časa zaposlenih v letih 2000,2001, kije znašal v obeh letih 91 % 111 

glede na 87 % v letu 2002, je tudi v obdobju 2003 - 2007 pričakovati 90 % izrabe delovnega časa vseh zaposlenih. 

strošek dela na rešeno zadevo 

Uvodoma je potrebno poudariti, da strošek dela predstavljajo bruto plače, davki, prispevki ter dragi osebni prejernJci- 
Tako je v letu 2000 znašal strošek dela na rešeno zadevo 12.489,20 SIT, v letu 2001 15.867,00 SIT in v letu 200/ 
20.773,50 SIT, kar pomeni, da je bil stroške dela na posamezno rešeno zadevo vsako leto višji, zato predlagamo, 
finančno računovodska služba upošteva inflacijo ter druge dejavnike, ki vplivajo na povišanje stroškov dela. 
napovedati, kakšni bodo stroški dela na rešeno zadevo v obdobju 2003 - 2007 je popolnoma nemogoče. Lah* 
ocenimo, da bi lahko povprečno znašal med 20.000,00 in 50.000,00 SIT. 

materialni stroški na rešeno zadevo 

Uvodoma je potrebno poudariti, da materialni stroški predstavljajo celotno proračunsko postavko materialnih 
stroškov. Tako je v letu 2000 znašal materialni strošek na rešeno zadevo 3.955,90 SIT, v letu 2001 4.428,80 SIT ® 
letu 2002 6.004,80 SIT, kar pomeni, da je bil materialni strošek dela na posamezno rešeno zadevo vsako leto v> J > 
zato predlagamo, da finančno računovodska služba upošteva inflacijo ter druge dejavnike, ki vplivajo na pov J 
materialnih stroškov. Namreč napovedati kakšni bodo materialni stroški na rešeno zadevo v obdobju od 2003 
je popolnoma nemogoče. Lahko ocenimo, da bi lahko povprečno znašali med 6.000,00 in 20.000,00 SIT. 

CILJ: STOPNJA ZADOVOLJSTVA STRANK Z DELOM SODIŠČA IN ZAPOSLENIH 

Navedenega indikatoija Okrajno sodišče v Krškem v tem trenutku ne more oceniti, ker nimamo nikakrSn^ 
podatkov, ker se stopnja zadovoljstva do sedaj ni ugotavljala. Možno pa je, da se bo navedeni cilj lahko ug°ta^ 
potem, ko bo sodišče imelo svojo spletno stran, kjer bo možno ob vsakem času izpolnjevati anketo zadovoljstva 
strank, kot tudi zaposlenih. 

D. OKRAJNO SODIŠČE V SEVNICI 

Dolgoročni cilji Okrajnega sodišča v Sevnici na dan 31.12.2007 ni mogoče napovedati, ker bo 1.1.2005 po j 
prekrških postal oddelek tega sodišča Sodnik za prekrške v Sevnici. Na splošno je potrebno povedati, da bo P 
zadev, njihovo reševanje in sodne zaostanke, lahko statistično obdelati in napovedati glede na sprejem Pr jn 

zakonodaje na posameznih pravnih področjih, ki se zaenkrat pripravljajo, na drugi strani pa so v celoti nego ^ 
nepredvidljivi. Vsekakor pa bo potrebno na Okrajnem sodišču v Sevnici do leta 2007, z zagotovostjo verjetno 5 ' 
celoti odpraviti sodne zaostanke v zemljiški knjigi, kpr je bil v začetku leta 2003 sprejet program pospe 
reševanja zadev na tem področju, medtem ko za izvršilne zadeve v tem trenutku tudi ni ničesar mogoče napo 
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Slede na način odčitavanja teh zadev, ker lahko stranka (upnik), spreminja sredstva izvršbe vse do konca izvršbe 
eve> razen tega pa je reševanje teh zadev odvisno od dela sodnih izvršiteljev. 

CILJ: USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE OKRAJNEGA SODIŠČA V SEVNICI 
ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev 

Ker ^ v obdobju leta 2000 - 2003 ni bistveno povečalo odstopanje v pripadu zadev, pri čemer sodišču ni znano, kaj 
pomenila sprememba procesnih predpisov in vključitev Sodnika za prekrške v Sevnici glede pristojnosti 
jnega sodišča v Sevnici, je ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev 1 ali več, kar je odvisno od prej 

enjenega in kadrovskega položaja sodišča. 
°'ičnik obvladovanja vseh zadev je 0,94, 
oiičmk obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1.15, 
oličnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 13.39, 
0 ičnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 5.19, 
oHčnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 4.09, 
enutno nimamo zadev starejših od 10 let. 

®''čnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 7.80 % in sodišče si bo 
devalo ohraniti ali zmanjšati ta odstotek. 

Jfefc razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
Omenjenih odločb je 1.96 % in sodišče si bo prizadevalo obdržati ta odstotek. 

delovnega časa je 85 %, v obdobju od 2003 - 2007 je pričakovati 90 % izrabo delovnega časa vseh 
enih, to pa je pričakovati tudi v letu 2005. 

prašek dela na rešeno zadevo je 22.128,53 SIT, nemogoče pa je napovedati, kakšni bodo materialni stroški na 
no ^devo v obdobju od 2003 - 2007 zaradi sprememb procesne in druge zakonodaje. 

P°^'a8e ni bilo, da se izdela letna anketa stopnje zadovoljstva strank, zato so sedanje napovedi lahko samo 
špekulacija. 

T*ud* 
zari' n'.ki'a opravljena anketa stopnje zadovoljstva zaposlenih, edini kriterij, ki bi kazal na relativno stopnjo 0v°ljstva, je podatek, daje bilo malo boleznin. 

2%3^en' C''^' "h planirani rezultati naj bi predvidoma veljali v proračunskem letu 2005, ti bi veljali tudi za obdobje 
Prekrti-^^' k' se uP°števal° samo sedanje stanje na sodišču, ne pa tudi dejstvo, da bo 1.1.2005 Sodnik za Sevnici postal oddelek Okrajnega sodišča v Sevnici in da ne bi bilo občutnejših sprememb procesne in 

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

^5
LEWI I2VEDBENI cilji> INDIKATORJI IN PLANIRANI REZULTATI V PRORAČUNSKEM 

K' 0kROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM 

^tLJ: UspEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE 
^JKATORJI; 

cir"- obvladovanja pripada vseh zadev je 1,03 jni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1 

cil • u . ' PovPrečnega časa reševanja vseh zadev je 3 mesece Jni količ. povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 13 mesecev 

|ej 1 °'isnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 4 - zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 10 

Cilj 113 0/° ®'ec*e na vse nerešene zadeve : zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 

- *** povečanje kvalitete dela 
1 g *°Wčnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za K zadeve 

- cilj • f3 ^pr zadeve 5; za Km zadeve 3,3; za P zadeve 4; za Pg zadeve 5,4 1 količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
^ emenjenih odločb je za K zadeve 4,1; za Kpr zadeve 9; za Km zadeve 6; za P zadeve 2,3; za Pg zadeve 1,1. 

rw °BVLad°VANJE STROŠKOV INt)]vAT 
- r°R: IZRABA delovnega časa, stroški na rešeno zadevo 

* stro? a,^e'ovnega časa je večja od 93 % e dela na rešeno zadevo 54.121,49 SIT 
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- materialni stroški na rešeno zadevo 24.643,08 SIT 

(1) Osnova so statistični podatki iz tabele 1 za leto 2002 in drugi statistični podatki za leto 2002. 

B. OKRAJNO SODIŠČE V BREŽICAH 

Okrajno sodišče v Brežicah ima za cilj uspešno in učinkovito poslovanje gledano tako kratkoročno kot tudi 
dolgoročno. 

Kot pokazatelj uspešnosti dela navajam naslednja področja: 

obvladovanje pripada, zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadev, sodnih zaostankov in števila nerešenih zadev 
starejših od 10 let ob predpostavki konstantnega pripada in sicer: 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev v letu 2005 je 0,80 
- ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev v letu 2005 je 1.05 
- ciljni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev v letu 2005 je 28 mesecev 
- ciljni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev v letu 2005 je 19 mesecev 
- ciljni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev v letu 2005 je 1.75 
- zmanjšanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let v skupnem obsegu zadev v letu 2005 za 10 % 
- ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev (1, Ig, In) v letu 2005 je 0.75 (sedaj 0.49) 
- ciljni količnik obvladovanja zemljiškoknjižnih zadev v letu 2005 je 1.10 (sedaj 0.48) 

Ob izračunu ciljnih količnikov obvladovanja pomembnejših zadev je upoštevano dejstvo, da sodniki že doslej 
bistveno presegamo pričakovanje rezultate dela in da v bodoče niso predvidene nove zaposlitve sodnikov (ra^e" 
sodnikov za prekrške, kar pa v analizo ni bilo mogoče vključiti). Večji poudarek je dan na reševanje starejših za<J 
ter dviga kvalitete dela. Pri obvladovanju vseh zadev pa so ustrezno upoštevane nove zaposlitve v zemljiški knjig1' 
ki so že realizirane ter nova zaposlitev na izvršilnem oddelku, kar je že odobreno in bo po priporočilu Vrhovnega 
sodišča RS realizirano v začetku leta 2004. 

Okrajno sodišče v Brežicah ima za cilj zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje, ki ga spremlja tudi 
povečanje kvalitete dela na način, da do leta 2007 planiramo za 10% do 15% manj spremenjenih o ■ 
razveljavljenih sodnih odločb. 

Ob zasledovanju cilja obvladovanja stroškov se glede na rezultate preteklih let povečuje izraba delovnega časa, Itako» 
da ocenjujem, da je delovni čas vseh zaposlenih praktično optimalno izrabljen ob predpostavki, da ne gre za da J 
odsotnosti posameznikov. V letu 2002 je bila odsotnost zaposlenih zaradi bolezni oz. porodniškega dopusta sodn 
izjemno visoka in je od 43.482 ur izrabljenega delovnega časa odsotnost zaradi bolezni znašala 1072 ur, 22 ^ 
daljše bolezenske odsotnosti, ko je šlo za refundacijo, pa 5530 ur. Materialni stroški v celoti so za leto 2002 zn 
40.442.037,54 SIT in so na rešeno zadevo znašali 10.871,51 SIT, medtem koje znašal strošek dela na rešeno za * 
20.666,95 SIT. Zaradi izjemno visokih materialnih stroškov v kazenskih zadevah (v letu 2002 skupaj rešenih 
zadev in v prvem polletju 2003 rešenih 106 kazenskih zadev so materialni stroški zaradi številnih pripornih zade , 
vključujejo visoke stroške in nagrade zagovornikov po uradni dolžnosti in tolmačev, zelo visoki in jih v tem s"Ve 
tudi ni možno bistveno zmanjšati) in visokih stroškov zelo stare in do nedavnega tudi slabo vzdrževane s 
zgradbe v bodoče ne bodo bistveno zmanjšani, predvidevam pa, da se bo glede na predhodne ocene nekoliko zn 
strošek dela na rešeno zadevo. 

Sodišče ima za cilj tudi zadovoljstvo strank in zaposlenih, pri čemer doslej stopnje zadovoljstva strank in zap°^e"'tj 
nismo merili z anketami, je pa povečano stopnjo zadovoljstva pri zaposlenih razbrati skozi visoko stopnjo stori ^ 
slednjih, glede stopnje zadovoljstva strank pa skozi manjše število nadzorstvenih pritožb in vlog, naslovljen 
Varuha človekovih pravic. 

C. OKRAJNO SODIŠČE V KRŠKEM 

GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI, INDIKATORJI IN PLANIRANI REZULTATI V PRORAČUNsicEM 

LETU 2005 

V nadaljevanju bodo predstavljene zgolj številke, ki jih bo sodišče zasledovalo v letu 2005, medtem ko so zg° 
natančno opredeljeni cilji za obdobje 2003 - 2007. 

USPEŠNO IN UČINKOVITO POSLOVANJE V LETU 2005 
- ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,00 
- ciljni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,2 
- ciljni količnik obvladovanja izvršilnih zadev je 0,8 
- ciljni količnik obvladovanja Dn zadev je 1,2 
- ciljni količ. povprečnega časa reševanja vseh zadev je 26 mesecev 
- ciljni količ. povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 20 mesecev 
- ciljni količ. povprečnega časa reševanja izvršilnih zadev je 23 mesecev 
- ciljni količ. povprečnega časa reševanja Dn zadev je 13 mesecev 



. c!j!n! količnik zmanjšanja Števila nerešenih zadev, starejših od 10 let je 0,15 % 
Jni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je v K zadevah 4, v P zadevah 2, v N zadevah 1,5, v Ig in 
^devah 1,5, v In zadevah 1,4, v D zadevah 4 in v Dn zadevah 1,3. 

CILJ: zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje 
J^KATOR: POVEČANJE KVALITETE DELA 

Ju količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za K zadeve 

2fl o' 23 ^ zac'eve 20 %; za N zadeve 15 %, za I zadeve 9 %, za Ig zadeve 9 %, za In zadeve 5 %, za D zadeve 
' cT ^ 23 zadeve 1 %oz. skupno okrog 11 % JU količnik razmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 

P^menjenih odločb je za K zadeve 2 %, za P zadeve 9 %, za In zadeve 7 %, za I zadeve 2 %, za Ig zadeve 5 %, 
zadeve 2,5 %, za N zadeve 5 %, za Dn zadeve 1 % oz. skupno okrog 5 % 

C!LJ: VLADOV AN JE STROŠKOV 
l^^ATOR: IZRABA DELOVNEGA ČASA, STROŠKI NA REŠENO ZADEVO 

' str« c'e'ovne§aCasajevečjaod91 % 
" m ° • C'e'a na re^eno zadevo bo znašal cca.25.000,00 SIT ^ atefialni stroški na rešeno zadevo bo znašal cca. 9.000,00 SIT 

^ °KRAJNO SODIŠČE V SEVNICI 

Okrajnega sodišča v Sevnici na dan 31.12.2007 ni mogoče napovedati, ker bo 1.1.2005 po Zakonu o 
*a<jev ,.P°stal oddelek tega sodišča Sodnik za prekrške v Sevnici. Na splošno je potrebno povedati, da bo pripad 
žakon'fJ|J^OVO re^evanJe ™ sodne zaostanke, lahko statistično obdelati in napovedati glede na sprejem procesne 
neprecj . e.nf Posameznih pravnih področjih, ki se zaenkrat pripravljajo, na drugi strani pa so v celoti negotovi in 
ccl0ti li"*^Mkakor pa bo potrebno na Okrajnem sodišču v Sevnici do leta 2007, z zagotovostjo veijetno prej, v 
teŠe . Prav'ti sodne zaostanke v zemljiški knjigi, ker je bil v začetku leta 2003 sprejet program pospešenega 
glede nJa Zac^ev na tem področju, medtem ko za izvršilne zadeve v tem trenutku tudi ni ničesar mogoče napovedati 
^đeve 3 na^'na °dčrta vanje teh. zadev, ker lahko stranka (upnik), spreminja sredstva izvršbe vse do konca izvršbe 

'razen tega pa je reševanje teh zadev odvisno od dela sodnih izvršiteljev. 
• uspešno in učinkovito poslovanje okrajnega sodišča v sevnici 

j, Cl'^n' količnik obvladovanja pripada vseh zadev 

bo °bdobju leta 2000 - 2003 ni bistveno povečalo odstopanje v pripadu zadev, pri čemer sodišču ni znano, kaj 

^ajne sprememba procesnih predpisov in vključitev Sodnika za prekrške v Sevnici glede pristojnosti 
0t>ienie s<^'^a v Sevnici, je ciljni količnik obvladovanja pripada vseh zadev 1 ali več, kaj je odvisno od prej 
* l{0|jv e.®a i® kadrovskega položaja sodišča. 
* količn'u obvladovanja vseh zadev je 0.94 

* kolif °'3V'adovanja pripada pomembnejših zadev je 1.15 
* kolif0-!^ P°vPrečnega časa reševanja vseh zadev je 13.39 
" koli* !!^ PovPre^nega časa reševanja pomembnejših zadev je 5.19 v 

* ^enuh! S<?dn'tl zaostankov pomembnejših zadev je 4.09 . o nimamo zadev starejših od 10 let 
li4«ik ra 

P^Zadev med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je 7.80 % in sodišče si bo 
Ko|'{ 8 ° °^lran't' a'' zmanjšati12 odstotek. 
^Uien' razrnerJa "ied številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in Jen'h odločb je 1.96 % in sodišče si bo prizadevalo obdržati ta odstotek. 
?aPosie^('

0vne8a Časa je 85 %, v obdobju od 2003 - 2007 je pričakovati 90 % izrabo delovnega časa vseh 

^tr°^ek ' 't0 '3r'ea'covat' tu^' v 'etu 2005. 
r^n°Zad'a na re^en0 zadevo je 22.128,53 SIT, nemogoče pa je napovedati, kakšni bodo materialni stroški na ev° v 'etu 2005 zaradi sprememb procesne in druge zakonodaje. 

^ta jpe^'aSe ni bilo, da se izdela letna anketa stopnje zadovoljstva strank, zato so sedanje napovedi lahko samo 

Tudi „j v 
Ja" 

H>Vol 
a opravljena anketa stopnje zadovoljstva zaposlenih, edini kriterij, ki bi kazal na relativno stopnjo 

^Uved Va' ^ ')CK'atek> daje bilo malo boleznin. 
^>3 . 2007 ' 'n P'anifani rezultati naj bi predvidoma veljali v proračunskem letu 2005, ti bi veljali tudi za obdobje 
d^ke v s' k' se upoštevalo samo sedanje stanje na sodišču, ne pa tudi dejstvo, da bo 1.1.2005 Sodnik za 
^ge >-i. evn'ci postal oddelek Okrajnega sodišča v Sevnici in da ne bi bilo občutnejših sprememb procesne in 

dodaje. 
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4540 - Plače 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče reševanje pripadlih zadev na Okrožnem sodišču v Krškem in na Okrajnem sodišču v Brežicah, Sevnici m 
Krškem ter zaostankov na sodiščih, kijih imajo. 

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

Izračun pravic porabe temelji na Zakonu o javnih uslužbencih, veljavnem kadrovskem načrtu in izhodišč"1 

proračunskega priročnika za pripravo predloga rebalansa za leto 2005. 

Kljub dodatnim sredstvom planiramo na plačah primanjkljaj v višini cca 13.000 tisoč SIT. 

5663 - Materialni stroški 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče reševanje pripadlih zadev na Okrožnem sodišču v Krškem in na Okrajnem sodišču v Brežicah, Sevnici 'n 

Krškem ter zaostankov na sodiščih, kijih imajo. 

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

Izračun pravic porabe temelji na zakonskih podlagah, ki urejajo stvarno in krajevno pristojnost sodišč ter predvide110 

inflacijo. 

Kljub dodatnim sredstvom planiramo primanjkljaj na materialnih stroških v višini cca 40.000 tisoč SIT. 

2969 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tekoče reševanje pripadlih zadev na Okrožnem sodišču v Krškem in na Okrajnem sodišču v Brežicah, Sevnici m 

Krškem ter zaostankov na sodiščih, kijih imajo. 

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

Zagotovitev nabave nujno potrebnih osnovnih sredstev za nemoteno delovanje sodišča. 

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

Zmanjšanje zaostankov na sodiščih, ki jih imajo ter tekoče reševanje pripada na vseh sodiščih. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva zagotavljajo nemoteno poslovanje sodišča. 

A - Bilanca odhodkov 

09024202 - Administracija okrožnih sodišč 

Opis podprograma ^ 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (čl. 2 Ustave RS), kar uresničuje s ključno nal°S®'^ 
se vsakomur zagotovi pravico do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja pred neodvisnim in nepnsff. 
sodiščem (čl. 23 Ustave RS). Ključna naloga Okrožnega sodišča na Ptuju, ki pokriva tudi okrajni sodišči na rt" 
v Ormožu, je zmanjšanje števila stanja zadev, oziroma zmanjšanje "sodnih zaostankov". 

Zakonske in druge pravne podlage ^ 

Delo Okrožnega sodišča na Ptuju opredeljujejo Zakon o sodiščih, Zakon o sodniški službi, Zakon o prekrških 
Sodni red. 

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

Dolgoročni cilji do 31.12.2009: 
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JJ'-Uspešno in učinkovito poslovanje (obvladovanje pripada, zmanjšanje povprečnega časa reševanja zadeve, 

(d« postankov in števila nerešenih zadev starejših od 10 let), zakonito strokovno in nepristransko poslovanje "-Povečanje kvalitete dela), obvladovanje stroškov (izraba delovnega časa, stroški na rešeno zadevo). 

Prožno sodišče na Ptuju (brez obeh okrajnih sodišč) sije postavilo naslednje dolgoročne cilje: 
c. Jni količnik obvladovanja pripada vseh zadev 1.15 
j'jni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 1.15 

c) jni količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 3.5 
"jni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev 14 mesecev 

. Sanje števila nerešenih zadev starejših od 10 let na 1.00 % glede na vse nerešene zadeve 
1 Jni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 

spremenjenih zadev 2.50 
'zraba delovnega časa večja od 98.50 % 
lvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

p| 

Pred"1-1 'e^' 'zvedbeni cilj v letu 2005 je tekoče reševanje zadev in zmanjševanje stanja nerešenih zadev ob V|deni kadrovski zasedenosti za leto 2005. 
Uspešno in učinkovito poslovanje so-bili določeni sledeči indikatoiji: 

kro^° sodišče na Ptuju (brez obeh okrajnih sodišč na Ptuju in v Ormožu): 
) jni količnik obvladovanja pripada vseh zadev 1.1 
jni količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev 1.1. 
jni količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev 4 mesece 
jni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev 15 mesecev 
jm količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 3.1 

J^nje števila nerešenih zadev starejših od 10 let na 1 % glede na vse nerešene zadeve. 

sodišče na Ptuju: 
jni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,1; 

1 i?! 'C0''Cnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,1 (zemljiškoknjižnih zadev 1,3, izvršilnih zadev >V» 
* količnik povprečnega reševanja vseh zadev je 15 mesecev (zemljiškoknjižnih zadev 3 mesece, izvršilnih 
zadev 12meSecev); 

jni količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 15 mesecev; 
količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 2,0 (zemljiškoknj ižnih zadev 2, izvršilnih zadev 2); 

^jnc sodišče v Ormožu: 
Jni količnik obvladovanja pripada vseh zadev je 1,1; 

1 količnik obvladovanja pripada pomembnejših zadev je 1,1 (zemljiškoknjižnih zadev 1,3, izvršilnih zadev 

količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev je 12 mesecev (zemljiškoknjižnih zadev 3 mesece, 
zadev 12 mesecev); 

cil ' f° n'k povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev je 6 mesecev; 1 količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev je 3,0 (zemljiškoknjižnih zadev 3, izvršilnih zadev 1,5); 
^ nJs®nje števila nerešenih zadev, starejših od 10 let na 0,2 % glede na vse nerešene zadeve 

pOvS*0tav'janje zakonitega, strokovnega in nepristranskega poslovanja so bili postavljeni naslednji indikatorji 
Ja kakovosti dela: 

- sodišče na Ptuju: 

5 0- ^ razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za K zadeve 
• ciljaj2? P zadeve 3,5; za Pg zadeve 5,0; 

sD količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
„ ernenjenih odločb je za K zadeve 3,5; za P zadeve 3,0; za Pg zadeve 4,0. 

• ciljni !,0d!5že na 
g količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za K zadeve 

• cjj^ ^ zadeve 100,0; za P zadeve 5,5; zaN zadeve 15,0; 

spre . ^ razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in 
q, menjenih odločb je za K zadeve 4,0; za D zadeve 4,0; za P zadeve 4,0; za N zadeve 3,0. 

• s°d'Sče v Ormožu: 
3q q °''Cnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb je za K zadeve 

> za N zadeve 7,0; za P zadeve 7,0; za D zadeve 250; 
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- ciljni količnik razmerja med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih m 
spremenjenih odločb je za K zadeve 3,5; za N zadeve 2,5; za P zadeve 3,5; za D zadeve. 

Pri izračunu navedenih indikatorjev je potrebno povedati, da se pri majhnih sodiščih zelo pozna že izpad enega 
sodnika, prav tako pa še ne moremo oceniti vpliva pridružitve bivših sodnikov za prekrške. 

4546 - Plače 

Obrazloiilev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki 4546 - Plače so namenjena za izplačilo plač in drugih osebnih prejemkov ter 
davkov in prispevkov iz tega naslova za zaposlene na Okrožnem sodišču na Ptuju. 

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

Izračun potrebnih sredstev za plače v letu 2005 temelji na izplačilih v obdobju od januarja do aprila 2005 ter na 
predvidenem povečanju plač od julija dalje in na nespremenjenem številu zaposlenih na Okrožnem sodišču na P^ju 
(na dan 31.03.2005 je na Okrožnem sodišču na Ptuju (vključno z obema okrajnima sodiščema na Ptuju in v OrmoSV 
zaposlenih 26 sodnikov, 6 strokovnih sodelavcev in 79 administrativno tehničnih delavcev). Izračun na navedeni 
izhodiščih kaže, da bo v letu 2005 kljub dodatnim sredstvom, ki smo jih dobili na postavko plače in sredstvom 
postavke za odpravo nesorazmerij plač, ki bodo prav tako namenjena za izplačilo plač v letu 2005, Okrožnemu 
sodišču na Ptuju zmanjkalo okrog 20 milijonov SIT. Ta primanjkljaj pa bo še nekaj višji, če nam bo uspelo zapos i 
še enega sodnika (gre za nadomestno zaposlitev še iz leta 2004 - v teku je trenutno že sedmi razpis za sodnika 
je bilo neuspešnih). 

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

V letu 2005 si bomo prizadevali še znižati strošek dela na rešeno zadevo, ki je v letu 2004 znašal za Okrožno # 
sodišče na Ptuju (vključno z obema okrajnima sodiščema na Ptuju in v Ormožu) 22.798,72 SIT. Pri tem moram _ 
poudariti, da še ne moremo oceniti vpliva pridružitve bivših sodnikov za prekrške Ptuj in Ormož na navea 
indikator. 

<r 

5669 - Materialni stroški 3 
# 

Obrazloiilev dejavnosti v okviru proračunske postavke p 

Sredstva na postavki 5669 - Materialni stroški bi morala zagotavljati redno in nemoteno delovanje sodišča. Glede na §5 
že vse od leta 2002 prenizko postavljene okvirje za materialne stroške Okrožnega sodišča na Ptuju ocenjujemo, ^ 
nam bo v letu 2005 kljub dodatno zagotovljenim 73 milijonom SIT za materialne stroške zmanjkalo okrog 
milijonov SIT. 

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

Izračuni predlogov pravic porabe na postavki 5669 - Materialni stroški temeljijo na povprečni mesečni re3''220^ 
stroškov v letu 2005, na obveznostih, prenesenih v leto 2005 iz leta 2004 (nekaj manj kot 20 milijonov SIT),ter ^ 
oceni stroškov večjih sodnih postopkov (okrog 60 milijonov SIT stroškov se nanaša na kazensko zadevo^ 
obtoženimi, ki jo obravnavamo od jeseni 2004, v dveh zadevah z več osumljenci pa se izvajajo ukrepi po 150- 
Zakona o kazenskem postopku - v teh dveh zadevah pričakujemo do konca leta 2005 vsaj 10 milijonov stroško )■ 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
V letu V letu 2005 si bomo prizadevali čim bolj znižati (ali vsaj ne povečati) materialne stroške na rešeno zadevo. . 

2004 so za celotno Okrožno sodišče na Ptuju (vključno z obema okrajnima sodiščema na Ptuju in v Ormožu) zn 
16.519,54 SIT (če odštejemo stroške treh obsežnih kazenskih zadev, ki so skupaj povzročile kar za 149 mil'J 
SIT materialnih stroškov, bi znašali materialni stroški na rešeno zadevo 9.383,480 SIT). 

Poudariti je potrebno, da še ne moremo oceniti vpliva pridružitve bivših sodnikov za prekrške Ptuj in Ormož 
navedeni indikator. 

2972 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazloiilev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za manjše investicije so namenjena zamenjavi dotrajane, poškodovane in tehnično in tehnološko zas 
opreme ter za manjša vlaganja v obstoječe prostore. 
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Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Paradi omejenega obsega sredstev za leto 2005 za manjše investicije predvidevamo manj kot 30.000,00 SIT na 
^Poslenega. 

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu   ___ 

^~ bilanca odhodkov 

- Administracija okrožnih sodišč  
0pisPodprograma 

j2"Wvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen,Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti 
Us*

0nJur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen 

0"ske in druge pravne podlage 

^avna P°dlaga za poslovanje Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je 101. člen Zakona o sodiščih. Pravna podlaga 
^ Poslovanje Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu je 100. člen Zakona o sodiščih. 

r°Čni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^'Soročni cilji Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu so uspešno in učinkovito poslovanje, zakonito, 
°vno in nepristransko poslovanje, obvladovanje stroškov, zadovoljstvo strank in zaposlenih. 

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

SJ" ^jjučna naloga v letu 2005 je tekoče reševanje vseh zadev iz pristojnosti Okrožnega in Okrajnega sodišča v VfinJ Gradcu. Cilj je zmanjševanje sodnih zaostankov, kljub povečanju letnega pripada zadev. 

Odhodki in drugi izdatki proračuna za leto 2005 zajemajo postavko 4547 Plače v višini 605.146 tisoč 
Vzj'■P°stovko 5670 Materialni stroški v višini 243.077 tisoč SIT in postavko 7975 Investicije in investicijsko 

Rvanje državnih organov v višini 2.985 tisoč SIT. ^ 

wt^)raa:u 1: Prihodki in drugi prejemki proračuna smo za leto 2005 planirali 354.404 tisoč SIT prihodkov iz g] 
Va sodnih taks pravnih in fizičnih oseb, denarnih kazni, ter povprečnin in stroškov kazenskega postopka. 1/5 

o 
^°iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

<klod°ra^UnSki Postavk' za plače smo planirali sredstva za plače, druge osebne prejemke ter prispevke in davke 
pre(j aJa'ca za sodnike in sodno osebje Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu na podlagi veljavnih 

Dl"S0V' so k'li v uporabi za določitev in obračun plač v obdobju januar - april 2005. Na proračunski postavki 
knii . smo planirali tudi sredstva za nadurno delo zaradi reševanja sodnih zaostankov na izvršbi in zemljiški 

S' Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu. 
°<liš(a in . 

*"Zalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

200s
S f3 24 P'aČe 23 leto 2005 smo planirali na osnovi dejanske porabe v letu 2005 (plače december 2004, januar 

P0vraf|Uar 2005, marec 2005). Upoštevali smo dejanske zaposlitve, regres za LD, odpravnine, jubilejne nagrade, 
"o stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, solidarnostne pomoči. 

4S84 - c . 
sredstva za izvedbo ZSPJS 

rQZloltf ^ dejavnosti v okviru proračunske postavke 

niSrnQadU 2 nav0(li'i Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na proračunski postavki Sredstva za izvedbo ZSPJS 
raaj P'anirali sredstev. Sredstva, ki so bila v sprejetem proračunu z leto 2005 dodeljena za ta namen smo 

1 "a proračunsko postavko za redne plače. 

'8. 
005 
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5670 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki za materialne stroške smo planirali izdatke za blago in storitve potrebne za tekoče 
poslovanje Okrožnega in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu. 

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

Osnova za izračun potrebnega obsega sredstev za materialne stroške v letu 2005 je realizacija proračuna za le'0 

2004. Sprejet proračun je bil povečan za sredstva prevzetih sodnikov ta prekrške s 01.01.2005: Slovenj ®ra^' 
Dravograd, Radlje ob Dravi in Ravne na Koroškem. Upoštevali smo porabo v prvih treh mesecih letošnjega le * 
prenesene obveznosti iz leta 2004, zapadle do 31.12.2004. Na osnovi dodatno odobrenih sredstev na materta 
stroških na predlog Vrhovnega sodišča Republike Slovenije smo nekoliko povečali sredstva na kontu za pisarn' 
material, na kontu za poštnino in na kontu za stroške sodnih postopkov. 

Planiranje posameznih vrst stroškov smo prikazali na obrazcu 2. Planirani odhodki za materialne stroške v letu 2005 
znašajo 243.077 tisoč SIT. > 

7975 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki za manjše investicije smo planirali stroške za zamenjavo dotrajane, poškodovane m 
tehnično tehnološko zastarane opreme, ter izdatke za manjša investicijska vlaganja v obstoječo opremo in prostore- 

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

Izračuni temeljijo na planu načrtovanih manjših investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2005. Na proračun^ 
postavki za investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov smo za leto 2005 planirali 2.985 tisoč SU> ^ 
predstavlja proračun Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu za leto 2005 povečan za proračun prevzetih sodnikov 
prekrške. 

- Upravno sodišče Republike Slovenije ' ~ . .... ^ « 

A - Bilanca odhodkov 

09024601 - Administracija upravnega sodišča 

Opis podprograma 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave RS), preko ključne naloge žago*0 ^ 
vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (2i- 
Ustave RS). 

V skladu z določili 126. člena Ustave Republike Slovenije določa ureditev in pristojnosti sodišč zakon. 
odstavku 1. člena Zakona o sodiščih izvajajo sodno oblast v Republiki Sloveniji sodniki na sodiščih, ustanov J 
navedenim ali drugim zakonom. 

Zakonske In druge pravne podlage 

Pristojnosti sodišča so določene v Zakonu o upravnem sporu, Zakonu o azilu, Zakonu o lokalni samoupravi, 
o lokalnih volitvah ter Zakonu o brezplačni pravni pomoči. Postopek sodnega odločanja urejajo navedeni 
materialnopravno podlago pa Ustava Republike Slovenije, ratificirane mednarodne pogodbe, zakoni in podz -j, 
predpisi, ki urejajo posamezna upravna in druga pravna področja, predpisi občin in splošni akti nosilcev J 
pooblastil. 

T)\^ 
Upravno sodišče RS, skladno s 1. členom Zakona o upravnem sporu, zagotavlja sodno varstvo pravic in p jn 
interesov posameznikov, pravnih oseb in drugih oseb, če so lahko nosilci pravic in obveznosti, proti odloči y 

dejanjem upravnih oziroma v skladu z zakonom drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in 
javnih pooblastil na način in po postopku, ki ga določa zakon. 

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

Uspešno in učinkovito poslovanje je merjeno z indikatorji obvladovanja pripada, zmanjšanja povprečnega^, 
reševanja zadeve in sodnih zaostankov. Ciljni količniki (za leto 2007) so: količnik pripada vseh zadev 

SI 
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ojiinik obvladovanja pripada pomembnejših zadev - 1,05; količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev - 8,7; 
°»čnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev - 12,0; količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 

•3; količnik razmeija med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb - 4,5; količnik 
Jjjmeija med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in spremenjenih 

°^b - 8,3; izraba delovnega časa - 93,75 %. 

^'goročni cilj sodišča je zakonito, strokovno in nepristransko poslovanje oziroma reševanje upravnih sporov v čim 
jem obsegu in v okviru razumnega roka. 

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

?'avnj izvedbeni indikatorji in planirani rezultati za leto 2005 so: količnik obvladovanja pripada vseh zadev - 1,05; 
■ obvladovanja pripada pomembnejših zadev - 1,05; količnik povprečnega časa reševanja vseh zadev - 9,0; 
količnik povprečnega časa reševanja pomembnejših zadev - 14,0; količnik sodnih zaostankov pomembnejših zadev 

00 
C 

o ■*t 

, J I , * 1 VVUVgM WUJU IVJVTU11JU puiuvuivuvjjui 4-WUV * '^1v» »".IVIll« 
•1; količnik razmerja med številom rešenih pomembnejših zadev in številom vloženih pritožb - 3,5; količnik 

/~rner)a med številom vloženih pritožb v pomembnejših zadevah in številom razveljavljenih in spremenjenih 
~ 8,15; strošek dela na rešeno zadevo - 73.825 SIT; materialni strošek na rešeno zadevo - 19.460 SIT. 

2653-Plače 
Volitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uuhr^ na'°8a Upravnega sodišča RS je odločanje v upravnih sporih, za katere je pristojno sodišče s sedežem v 
sPoru an' °ddelki v Novi Gorici, Celju in Mariboru. Pristojnosti sodišča so določene z Zakonom o upravnem 

***a in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
Pr #li 
* ^zh^ Prav'c Porabe temeljijo na: . .Sodiščih, danih v proračunskem priročniku za pripravo Predloga rebalansa za leto 2005, 

ten,>h navodil koordinatoija (Vrhovno sodišče RS). 

04 ^ " ^ate"a'n' stroški 
^°iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lj^na "sloga Upravnega sodišča RS je odločanje v upravnih sporih, za katere je pristojno sodišče s sedežem v p 
sporj3*1' ® 2 oddelki v Novi Gorici, Celju in Mariboru. Pristojnosti sodišča so določene z Zakonom o upravnem 

o iliffa . 
i kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

fredlno; „ . 
. j ^Pravic porabe temeljijo na: 

" int° ^an'^ v proračunskem priročniku pa pripravo Predloga rebalansa za leto 2005, ernih navodil koordinatorja (Vrhovno sodišče RS). 

3588 - Inv • veshcije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
"Volite H . aeJ"vnosti v okviru proračunske postavke 

IjJK* na'°ga Upravnega sodišča RS je odločanje v upravnih sporih, za katere je pristojno sodišče s sedežem v 
sPoru 'n °ddelki v Novi Gorici, Celju in Mariboru. Pristojnosti sodišča so določene z Zakonom o upravnem 

****** I* t ■ ' Kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

' i^hod^raV'C P01^ temeljijo na: - jn{ danih v proračunskem priročniku za pripravo Predloga rebalansa za leto 2005 
t "Mh navodil koordinatorja (Vrhovno sodišče RS). 

' cUji "o nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
cdstva m • 

°prenie . anjših investicij (projekt 4611-02-0001) bodo uporabljena za zamenjavo dotrajane in poškodovane 
ln Pisarniškega pohištva manjše vrednosti. 
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15011 - Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani 

A - Bilanca odhodkov 

09025001 - Administracija višjega delovnega in socialnega sodišča   

Opis podprograma 

Poslanstvo Višjega delovnega in socialnega sodišča (VDSS) v okviru sodne veje oblasti je v realizaciji pravne 

države na področju delovnih razmerij in socialne varnosti z vidika ključne naloge zagotoviti na tem podrocj 
vsakomur pravic do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku. Pri tern Je 

glavna naloga VDSS reševanje pritožb zoper odločitve prvostopenjskih delovnih in socialnih sodišč v RS. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravno podlago za delovanje VDSS predstavljajo določbe 2. in 23. člena Ustave RS in 9. člen Zakona o delovnih in 
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94). 

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

Ker je pred leti prišlo pri VDSS do nesprejemljivega zaostanka pri reševanju zadev, tako daje bila na tem 
ogrožena ustavna pravica do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja (v letu 2000 povprečno trajanje Post°^m 
pri sodišču 18 mesecev), je bil v letu 2001 sprejet program reševanja sodnega zaostanka. V letu 2002 se je PTOf^-e 
reševanja sodnega zaostanka uspešno realiziral (znižanje zaostanka za 749 zadev oz. za 22,5 %, skrajšanj 
povprečnega trajanja reševanja zadev na 10,5 koledarskih mesecev). V letu 2003 so se pojavile pri realizaciji ci J 
programa reševanja sodnega zaostanka določene nepredvidene težave (v prvem polletju povečan pripad novih za ^ 
za 27 %, nekajmesečni kadrovski izpad treh sodnikov), tako daje sodišče v prvem polletju doseglo le 4 % nada J i «° 
znižanje števila rešenih zadev. 

Sodišče je v letu 2004 obvladovalo letni pripad, saj je rešilo skupaj več zadev, kot jih je prejelo v reševanje, ven^ $ 
je ob koncu leta kljub temu zaostanek nerešenih zadev, zlasti na oddelku za socialne spore, ostal precejšen. J 
oddelku za delovne spore seje zaostanek zmanjšal v primeijavi z letom 2003 za 8 %, v primeijavi z letom 20 ^ 
za kar 34 %. Število nerešenih socialnih sporov pa se povečuje, saj je v letu 2003 bilo 619 nerešenih zadev, v 
2004 pa nekoliko manj, 607 zadev, kar pomeni, da seje zaostanek zmanjšal le za 2 %. 

Končni dolgoročni cilj programa reševanja sodnega zaostanka pri VDSS je, da preide sodišče v letu 2007 na tekoč ^ 
reševanje pritožbenih zadev znotraj šestmesečnega roka, ob povprečnem trajanju postopkov tri do štiri mesece. 

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

V letu 2005 je ob popolni kadrovski zasedbi ter dodatni dodelitvi enega, okrožnega sodnika ter ob nespremenj 
procesnih rešitvah predvideno znižanje sodnega zaostanka na realnih 20 %, kar pomeni dejansko povprečno traj 
reševanja zadev izpod šest mesecev oz. reševanje vseh zadev znotraj 10-mesečnega roka. 

4100 - Plače 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zagotavljanje kadrovskih pogojev za delovanje sodišča v načrtovanem okviru. 

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

Zagotovitev sredstev za plače za polno kadrovsko zasedbo sodišča (v skladu z veljavno sistemizacijo in kadrov^ 
načrtom). 

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

Predvidena so sredstva po stanju zaposlenih leta 2004 in upoštevaje Navodila za načrtovanje sredstev za pi<"* 
2004 in 2005 kot so navedena v Proračunskem priročniku 2004 - 2005. 

Obrazlofjtev projektov v okviru proračunske postavke 

Zagotovitev sredstev za plače za popolno kadrovsko zasedbo sodišča (v skladu z veljavno sisternizaCI-' 
kadrovskim načrtom). 

iti 

? 
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- Materialni stroški 

"volitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^ Ugotavljanje materialnih pogojev za delovanje sodišča v načrtovanem okviru. 

<"^a kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
redvidena so sredstva za redne potrebe, ki se pojavljajo pri rednem delu sodišča v načrtovanem obsegu. Upoštevaje 

Predvideno rast cen v letu 2005. 
hini 

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

kritja materialnih stroškov glede na obseg dejavnosti, ki izhaja iz opredeljenih ciljev delovanja 

3601 
Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

"Motita dejavnosti v okviru proračunske postavke 

agotavljanje materialnih pogojev za delovanje sodišča v načrtovanem okviru. 

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

^ ^tev opreme prostorov sodišča in zamenjava dotrajane opreme. 
na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Plan* ■rana sredstva za drobne investicije po dogovoijenem izhodišču (30.000 SIT na zaposlenega). 
bra7t v. 

mev Projektov v okviru proračunske postavke 

Plitev opreme prostorov sodišča in zamenjava dotrajane opreme. 

- Delovno sodišče v Celju _ ■ . / . 1 

klanca odhodkov 

09o25^r    
^-^»ijvAdministracija delovnih in socialnih sodiSč    

Podprograma 

Pravde Sram ^25002 - administracija delovnih in socialnih sodišč. Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju 
"eodv^ <^ave c'- Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred rejev '

Sn'm ^ nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. čl. Ustave). Glavna naloga Delovnega sodišča je 
Sodiš^

Je C'C'0VTI^1 sporov (4. čl. Zakona o delovnih in socialnih sodiščih). Glavne naloge se izvajajo na sedežu 
Zjo "a Gregorčičevi ul. 6 v Celju in po potrebi tudi zunaj njega - zunanje poslovanje. Finančno poslovanje je 
s°dišc .no s proračunom RS. Poteka na treh postavkah: plače, materialni stroški in male investicije. Vsako leto 

2«k 6 ^ SV0-'em ^e'u uP°$teva varčevalne ukrepe pri porabi proračunskih sredstev. 
^ in druge pravne podlage 

in v Celju izvaja naloge na podlagi 98. čl. Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 14/94, 45/95, 38/99 
poS|ov ■ ^a^orla 0 delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 2/04 - ZDSS - 1). Finančno 
34/98 v>e soc"^a Poteka v skladu z Zakonom o izvrševanju Proračuna RS (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 
fina', 

1) z ostalimi podzakonskimi akti, Zakonom o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Zakonom o javnih 
pod " Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 s spremembami), Zakonom o računovodstvu in ostalimi 
, konskimi akti. 
&°ro(nj ..... 
2 "J1 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

žrnanUV'"'anje S0(*nega varstva v okviru razumnega roka, uspešno in učinkovito poslovanje (obvladovanje pripada, 
nepfj.. n-|e Povprečnega časa reševanja zadeve, zmanjševanje zadev starejših od 10 let), zakonito, strokovno in 
Zlrianjše ° P°s'ovanje (povečanje kvalitete dela), obvladovanje in zniževanje stroškov, izraba delovnega časa, anje stroškov dela in materialnih stroškov na rešeno zadevo. 

'fi.m 
00? 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji na nivoju podprograma so za sodišče enaki kot že pod točko 3. dolgoročni cilji podprograma, zato jih v 

tem delu ne navajamo. 

4110 - Plače 

ObrazJolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. čl. Ustave RS), preko ključne naloge zagotovit' 
vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23- ■ 
Ustave). Glavna naloga delovnega sodišča je reševanje delovnih sporov (4. čl. Zakona o delovnih in soCia\!. 
sodiščih). Delovno sodišče v Celju izvaja naloge na podlagi 98. čl. Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 14'" ■ 
45/95, 38/99 in 28/00) in Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 2/04). 

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

Izhodišče je uspešno in učinkovito poslovanje, skrajšanje časa obravnavanja zadev. Sodni zaostanki: cilj je iz 'eta V 

leto doseganje višjega količnika, ki se že kaže v rezultatu koncem leta 2004, ko sodišče skoraj nima več sodnega 
zaostanka. Zakonito, strokovno in nepristransko obravnavanje zadev. Indikator predstavlja povečanje kvalitete oe 

Izhodišča pri izračunu predloga pravic porabe so v celoti v skladu s priporočili Ministrstva za finance. 

V preteklem proračunskem letu sredstva iz naslova plač sodišču niso zadoščala, (dodatno odobrena sredstva v viiu" 
7,7 mio. SIT). Z letošnjim proračunom je bilo sodišču zagotovljenih za 6% manj sredstev kot v Pre k: 
proračunskem letu. Na podlagi obstoječih zaposlitev in neplaniranih novih zaposlitev sredstva na tej P°sta 

sodišču zagotovo ne bodo zadoščala. 

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

Povečanje kvalitete dela, obvladovanje stroškov v okviru postavke. Zaradi restriktivnih ukrepov, novih zaposl>,eV 

sodišče v finančni načrt ni vključilo. 

ObrazJolitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke sta predvideni dne novi zaposlitvi, ki pa jih, kot že navedeno, zaradi restriktivnih ukrepov V'aj^ 
RS ni bilo moč vključiti v finančni načrt sodišča za leto 2005. Ostalih projektov v okviru proračunske Pos'^_, 
sodišče nima. Sodišče se bo trudilo, da bo krilo stroške obstoječih zaposlitev do konca proračunskega leta i 
kljub nižjemu finančnemu načrtu za leto 2005, v primerjavi z realizacijo leta 2004. 

4782 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke , 

"Sredstev za izvedbo ZSPJS" sodišču ni več potrebno planirati v okviru finančnega načrta, zato je srec^0 

razporedilo na postavko za "redne" plače. Na podlagi navedenega dodatne obrazložitve v okviru postavke 
mogoče. 

4113 - Materialni stroški 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poslanstvo in ključne naloge sodišča so: izvajanje sodne oblasti in sicer kot specializirano sodišče s pristoj00^' ^ 
odločanja v individualnih delovnih sporih in kolektivnih delovnih sporih. Sodišče si prizadeva za izvajanje soje 
razumnem roku, kar mu v celoti uspeva glede na trenutno zmanjšanje pripada zadev in glede na doseg 
pričakovanih rezultatov Jela. 

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

Izhodišče za planiranje predloga pravic porabe je bila upoštevana dejanska realizacija tekočega proračunskega,^ 
in predvidena letna rast cen življenjskih stroškov predvidena za leto 2005. Bistveni stroški v okviru prora ^ 
postavke materialnih stroškov bodo kakor vsako leto predstavljali: strošek poštnine, stroški sodnih Post°^anja 
refundacije firmam za nadomestilo zaslužka sodnikov porotnikov, stroški pisarniškega materiala in stroški var°7pg4 
zgradb in prostorov. Procent realizacije na izpostavljenih kontih izhaja tudi iz poravnavanja obveznosti iz 'et^^ v 
v januarju 2005. Sodišču je bilo s sprejetim proračunom za leto 2005 za 2 % manj zagotovljenih pravic p° 
veljavnem proračunu glede na realizacijo leta 2004. 



letnt cUji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

betni c'l) v okviru proračunske postavke materialnih stroškov je obvladovanje in zniževanje porabe sredstev. 
azalci, s katerimi bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Izraba delovnega časa 95,00 % in zniževanje stroškov na 

re5en0 zadevo. 

"Možitev projektov v okviru proračunske postavke 

in vsebine bodočih sporov ni možno napovedati in s tem posledično višine stroškov iz naslova poslovanja 

str lu' 2310 je nem°goCe predvideti oz. oblikovati ustrezen projekt v okviru proračunske postavke materialnih 
m , v °b pripravi proračuna RS za leto 2005. Sodišče se zavzema za vsakoletno zmanjšanje materialnih stroškov 

Pristop k porabi proračunskih sredstev v okviru postavke zelo restriktiven. Prevzemajo se le obveznosti, ki 
nuJne za nemoteno poslovanje sodišča. 

3602. i 
0 * investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pred'0'"11 P°stavke malih investicij sodišče ne predvideva večjih akcij. Iz naslova malih investicij so sredstva 
j V 23 stro^ov manjš>h rednih vzdrževalnih del in nakupa osnovnih sredstev manjše vrednosti. 

Mozaici (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

indUf5^ na katerih temelji izračun predloga pravic porabe, so v skladu z navodili Ministrstva za finance, zato 
ucatoije sodišče v okviru navedene postavke nima. 

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

.Osebnih ciljev sodišče na tej postavki nima. Gre za male investicije v okviru katerih sodišče glede na nujne potrebe 
Ja Potrebna dela in naloge (nakup manjših osnovnih sredstev, vzdrževanje,..). 
v. 

n projektov v okviru proračunske postavke 
V^jjL J Projektov sodišče na tej proračunski postavki nima. 

vno sodiscc v Kopru     . 

n  L Administracija delovnih in socialnih sodišč 

programa 

sodišče v Kopru, s sedežem na Ferrarski št. 9, Koper, kjer je pristojno za sodno okrožje Koper, ima na 
GoiicfJ*' C'ena ^a^ona 0 delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) še zunanji oddelek v Novi 

• rg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, kjer je pristojno za sodno okrožje Nova Gorica. 
V 
nelcat u Z ^onom o delovnih in socialnih sodiščih je pristojno za odločanje v individualnih delovnih sporih, 
proj kolektivnih delovnih sporih (4. in 6. člen ZDSS); po Zakonu o brezplačni pravni pomoči pa odloča tudi o 
^ J n za dodelitev brezplačne pravne pomoči (Zakon o brezplačni pravni pomoči, Uradni list RS, št. 42/99). 

- druge pravne podlage « 
- 2au°n 0 sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami, - čistopis 73/2004), 
- s ,0n 0 sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami - čistopis 71/2004), 
• 1 ret* (Uradni list RS, št. 17/95 s spremembami in dopolnitvami), 
- 2ak°n 0 kovnih in socialnih sodiščih - stari (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami), 
- 2ak°n ° ?e'ovn'h 'n socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/2004), 
• £ak°n °Javnih uslužbencih (Uradni list RS, Št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami), 

b0i °n 0 brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 42/99 s spremembami in dopolnitvami). 
S°ro(ni .... ^ c"Ji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

cilji Delovnega sodišča v Kopru so uspešno in učinkovito poslovanje, zagotavljanje zakonitega, 

Cir 'n nepristranskega sojenja ter obvladovanje stroškov. UsPešno in učinkovito poslovanje ter zagotavljanje zakonitega, strokovnega in nepristranskega sojenja 
'^katorji: 
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- ciljni količnik obvladovanja pripada je 1,10, 
- ciljni čas povprečnega reševanja zadeve je 6 mesecev 
- ciljni količnik obvladovanja sodnega zaostanka je 2,00 

Cilj: obvladovanje stroškov 

V okviru doseganja cilja se bo sodišče z doslednim izvajanjem zakonskih in podzakonskih predpisov m 
angažiranjem zaposlenih prizadevalo dosegati čim bolj učinkovito in transparentno porabo proračunskih sredstev. 

Indikatoiji: 
- boljša izraba delovnega časa 
- obvladovanje stroškov dela 
- obvladovanje materialnih stroškov na rešeno zadevo 

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

Cilj: uspešno in učinkovito poslovanje ter zagotavljanje zakonitega, strokovnega in nepristranskega sojenja 

Indikatoiji: 
- ciljni količnik obvladovanja pripada 1,08, 
- ciljni čas povprečnega reševanja zadeve 7,5 meseca, 
- ciljni količnik sodnega zaostanka 1,08 

Cilj: obvladovanje stroškov 

V okviru navedenega cilja so bo sodišče tudi na letni ravni prizadevalo zagotavljati zakonito, učinkovito in 

transparentno porabo proračunskih sredstev. 

Indikatoiji: & 
- boljša izraba delovnega časa °° 
- obvladovanje stroškov dela 
- obvladovanje materialnih stroškov na rešeno zadevo "o 

4120 - Plače J < 
Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke £ 

V okviru proračunske postavke 4120 - Plače, planiramo sredstva za izplačilo bruto plač, premije kolektiv" S P 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, davkov in prispevkov delodajalca in drugih osebnih prejemkov zaposle 

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

Sredstva na postavki 4120 - Plače so planirana na osnovi števila zaposlenih ter višine plače, v skladu z 
podzakonskimi akti, ki urejajo področje plač in upoštevaje izhodišča iz proračunskega priročnika. "0S

7<;pjs. 
povečana za sredstva, ki so bila po proračunu za leto 2005 dodeljena na postavki 4783 - Sredstva za izvedbo 

Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
/'nkovi'0 

Cilj sodišča je doseči zmanjševanje stroška dela na rešeno zadevo in z obstoječo kadrovsko zasedbo uct ^eVjj0 
obvladovati pripad novih zadev. Konec leta 2004 je bil ukinjen zunanji oddelek v Postojni in s tem se je 
zaposlenih zmanjšalo za dva, kar bo pripomoglo k Še boljšemu poslovanju sodišča. 

4783 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke ^ 

Po rebalansu za leto 2005 ne planiramo sredstva za ZSPJS. Sprejeta sredstva po Proračunu za leto 2005 smo pr 

na postavko 4120 - Plače. 

4123 - Materialni stroški 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke , 

Na postavki materialni stroški so planirana sredstva za nemoteno delovanje sodišča na sedežu v Kopru m v0(ja, 
oddelku v Novi Gorici; kot so: pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, ener® *gVanje' 
komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vz 
poslovne najemnine in zakupnine in drugi operativni odhodki. 
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Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

predlog rebalansa za leto 2005 je pripravljen glede na realizacijo odhodkov za leto 2004 in kazalcev iz 
Računskega priročnika za pripravo Predloga rebalansa za leto 2005. Zaradi vedno večjega poudarka in nujnosti 

atnega izobraževanja sodnikov, se bodo sodniki naslovnega sodišča v letu 2005 udeležili vseh organiziranih 
naijev in simpozijev in to se bo odražalo tudi na porabi sredstev. Glede na zastavljene cilje, se opaža manjša 
t koškov v zvezi s sodnimi postopki. Sodišče ima v planu za leto 2005 nakup nujne strokovne literature. 

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

Sodišče si bo prizadevalo zagotoviti čimbolj racionalno poslovanje tudi na področju materialnih stroškov. 

3603 T • • • ^ • investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup novih in zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev, potrebnih za 
eWoteno delovanje sodišča. 
dKča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

lil?Pravic porabe temelji na določbah 20. člena Zakona o izvrševanju proračuna za leto 2004 in 2005 (Uradni 
"«RS, št. 20/2004) 

Letni čila J na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
^gotovitev ohranjanja oz. vzdrževanja obstoječega obsega osnovnih sredstev ter nujnih nabav osnovnih sredstev za 

^nemoteno poslovanje. 
azi°toev projektov v okviru proračunske postavke 

iny'0tna .Proračunska postavka je vključena v projekt Načrt razvojnih programov, šifra 5013-02-0001 - Manjše lcije. Namen projekta je zamenjava dotrajane, poškodovane in tehnično-tehnološko zastarele opreme. 

trt -JV ^ 7 r ' . - ~ "" ^ rr 
-^jjglovnojii socialno sodišče-:v Ljubljani ^ L _ _ _____ __j 

^'lanca odhodkov 

~^®^jvAdministracija delovnih in socialnih sodišč 
°Pis i 

P°dPrograma 

i- 
1 druge pravne podlage 

aJanje sodne funkcije na področju individualnih in kolektivnih delovnih sporov in socialnih sporov. 

"kot>ske i„, 

o^1-* za odločanje o individualnih in kolektivnih delovnih sporih ter socialnih sporih so podane v Zakonu 
' *'h in v Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih. 

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

c''j' sodišča so odločanje v sodnih sporih v razumnem roku. Podrobneje jih ni mogoče opredeliti, saj 
Or&a 6 n'ma nobenega vpliva na pripad zadev. Minimalen vpliv sodišča je podan le v okviru racionalne 

w cijedela 

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

s°(ji^
lzye^beni cilji podprograma so obvladovanje pripada zadev ter zagotavljanje sojenja v razumnem roku. Cilj 
aJe ne le ohranitev, temveč izboljšava količnikov, kijih izračunava za posamezno sodišče sodni svet RS. 

Stroški n 
dejavn rešeno zadevo se bodo v letu 2005 povečevali, glede na leto 2004, saj je sodišče primorano osnovno st opravljati v najetih poslovnih prostorih, za katere plačuje ekonomske najemnine. Neznatno ali 

poSam 
rlJ'vo pa se bodo povečali zaradi strokovno zahtevnejših zadev, ki jih obravnava sodišče. Stroškov za 
a° rešeno zadevo sodišče ne podaja, ker ni izdelana metodologija za izračun. 

1809 poročevalec, št. 31/VIII 



4130 - Plače 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost sodišča je izvajanje sodne funkcije v individualnih in kolektivnih delovnih sporih in socialnih sporih. 

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

Izhodišča za odmero pravic so enaka z zakonom in kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti odmerjen"11 

pravicam iz delovnih razmerij, ob upoštevanju povečanih izhodišč, kot jih je določilo MF, vse pa povečano 
dejanskim številom zaposlenih. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Posebnih projektov sodišče ne izvaja. 

4133 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost sodišča je izvajanje sodne funkcije v individualnih in kolektivnih delovnih sporih in socialnih sporih. 

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

Pri odmeri pravic je sodišče upoštevalo potrebna sredstva za najem novih poslovnih prostorov, povečano inflacijo 
ter izhajalo iz dejanske porabe sredstev za kritje materialnih stroškov v letu 2004 in ob oceni potrebnih sredstev 
leto 2005. 

Odmeijena sredstva kot jih je določil predlagatelj z rebalansom plana bodo zadoščala za pokritje najnujnejših 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru teh sredstev mi ne vodimo nobenega projekt^, temveč zagotavljamo le z zakonom potrebne pravice. 

3604 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obravnavana sredstva so namenjena tekočemu odpravljanju pomanjkljivosti, ki otežujejo ali onemogočajo tekoč 
delo sodišča. 

Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
x»pv||0 

Višina sredstev je izkazana skladno z dejstvom, da sodišče deluje na 5-ih različnih lokacijah in glede na s 
dejansko zaposlenih delavcev na sodišču. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

Sredstva niso vključena v noben poseben projekt in služijo sprotnemu zadovoljevanju potreb sodišča. 

5015 - Delovno sodišče v Mariboru  ' 

A - Bilanca odhodkov 

09025002 - Administracija delovnih in socialnih sodišč 

Opis podprograma 

Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države preko ključne naloge zagotoviti vsakemu PraVlC° 
sodnega varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (2. in 23. člen Ustave RS). 

00 
obveznosti sodišča. Ker je sodišče na tej postavki izkazalo največji primanjkljaj iz naslova sredstev za pi" ^ o« 
ekonomskih najemnin, opozaijamo, daje v rebalansu ta postavka pokrita za osem mesecev in bo postala kritična, 
najemodajalec ne bo reševal te problematike skladno s finančnimi možnostmi sodišča. Poudariti je potrebno, da n® 
gre za najem novih poslovnih prostorov, temveč le za ureditev statusa najemnika v prostorih, ki jih sodišče zas 
od 1983. leta. i 

2 

i C/3 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Delovno sodišče v Mariboru je bilo ustanovljeno z Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 
'/94) in je pristojno za območje štirih sodnih okrožij, in sicer za območje okrožij Maribora, Murske Sobote, Ptuja 

111 Slovenj Gradca. Tudi nov Zakon o delovnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/2004) v 12. členu glede teritorialne 
Pnstonosti ni prinesel nobenih sprememb. 

{*° Zakonu o brezplačni pravni pomoči pa odloča tudi o prošnjah za dodelitev brezplačne pravne pomoči (Zakon o 
fezplačni pravni pomoči, Uradni list RS, št. 42/99). 

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

*~ilj sodišča je obdržati trend rednega reševanja delovnih sporov, brez zaostankov. 

Zaradi povečanega trenda socialnih sporov je našemu sodišču dodeljeno opravljanje sodniške službe za Delovno in 
s°cialno sodišče v Ljubljani. 

'zve<lbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Ob upoštevanju veljavnega Sodnega reda in letnega razporeda dela sodišča bodo sodniki v letu 2005 nadaljevali s 

sevanjem delovnih sporov tako, da bodo dajali relativno prednost pri reševanju delovnih sporov v katerih je bila 
ločitev že razveljavljena, vsem sporom, ki imajo za posledico izgubo zaposlitve ter sporom, ki se nanašajo na 
bJekt, nad katerim je začet stečaj ali likvidacijski postopek. 

4l4» - Plače 
raZl°litev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

f^čna naloga Delovnega sodišča je odločanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih za katere je pristojno 
»če v Mariboru (z oddelkom v Murski Soboti, Slovenj Gradcu in na Ptuju). Pristojnosti so določene v Zakonu o 

Qe|ovnih in socialnih sodiSčih (Uradni list RS, št. 2/2004) 
0<Wč« in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

J^a dan 31.12.2004 je na sodišču 35 zaposlenih, od tega 14 sodnikov in 21 sodnega osebja. Kljub temu, da nam je 
0 za plače in druge osebne prejemke dodeljenih nekaj več sredstev glede na prvoten finančni načrt za leto 2005, 

sr^ k° ^ novo zaposleno - sekretarko sodišča, kije nastopila delo 16.11.2004 primanjkovalo za 7.122 tisoč SIT stev >n 2550 tisoč SIT za odpravnine sodnega osebja ob upokojitvi. 

plač in drugih osebnih prejemkov je bil opravljen v skladu z zakoni in podzakonskimi akti, ki urejajo 
r°čje plač v javnem sektoiju in upoštevaje izhodišča iz priročnika za pripravo rebalansa 2005. 

frinierjava na realizacijo porabe sredstev napram letu 2004 ni možna, ker je bila velika odsotnost zaradi bolezni, 
^ er'h sredstva so se refundirala in se tudi vračala v proračun na postavko. 

c'(/' na nivoju proračunske postavke In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
c''ji so enaki dolgoročnim in dajejo poudarek zmanjševanju sodnih zaostankov oziroma nadaljevanju 
nega - tekoče reševanje delovnih sporov. 

Id, Sredstva 23 ^edbo ZSPJS 
difča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

r v letu 2005 ne bomo potrebovali sredstev za usklajevanje plač, smo sredstva prenesli na postavko 4140- Plače. 

Oj " ^a*er'a'n' stroški zl°iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

s°dtee .a na'°8a Delovnega sodišča je odločanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih za katere je pristojno 
delo C V Klariboru (z oddelkom v Murski Soboti, Slovenj Gradcu in na Ptuju). Pristojnosti so določene v Zakonu o Vn'h in socialnih sodiščih. 

'Zhodtfg • 
" kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

prj Un sredstev na postavki 4143 - materialni stroški je pripravljen v skladu s navodili Proračunskega priročnika za 
s0 _ v° Predloga rebalansa za leto 2005, ter upoštevajoč nove obveznosti, ki so nastopile ob dodatnih prostorih, to 

Jernnina, električna energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti (po kvadratnih metrih), čiščenje prostorov, ter 



ureditev dodatnih prostorov(tekoče vzdrževanje). Tudi poštnina se je povečala ter sredstva za priročno literaturo, ki 
jo sodišče potrebuje ob novi zakonodaji. 

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

Kot vsako leto tudi letos bomo s sredstvi, ki nam bodo dodeljena za materialne stroške racionalno trosili. 

3605 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obraziolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ključna naloga Delovnega sodišča je odločanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih za katere je pristojno 

sodišče v Mariboru (z oddelki v Murski Soboti, Slovenj Gradcu in na Ptuju). Pristojnosti so določene v Zakonu 
delovnih in socialnih sodiščih. 

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

Na postavki 3605 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov so planirana sredstva za LnvesticiJe 

manjše vrednosti. Sredstva bomo porabili za nakup pisarniške opreme manjše vrednosti, ki niso v skupnem nac 
nabav pri Ministrstvu za pravosodje. 

Planirana sredstva ne prekoračujejo dovoljenega zneska na podlagi števila zaposlenih (24. čl. Z [PRS0405), saJ 
znašajo planirana sredstva povprečno na zaposlenega 28 tisoč SIT. 

Obraziolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Na proračunski postavki 3605 V projektu 5015-02-0001 - Manjše investicije smo planirali sredstva za zameoi^® 
dotrajane, poškodovane in tehnično tehnološko zastarane opreme. Planirali smo nakup pohištva (stoli), naKup 
pisarniške opreme v dodatne prostore(lamelne zavese, preproge), fotokopirni aparat in faks. 



PV/PV • IZD<4 tki po programski strukturi 

^*HOyNO SODIŠČE RS 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

^PP/GPR/ppr 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
(i) (2) (3) (4)=(1) + (3) (5)  (1) (2) (3) (4) — (1) + (3) 

^-JVRHOVNO SODIŠČE RS I 2.289.504 \ 100,00| | 56L885|r I85L389]| 

SCfe-  
09 

PRAVOSODJE 

^Somioaejia vrhovnega sodišča in_delovanje. 
saaisj 

1 Administracija vrhovnega sodišča 

Brezplačna pravna pomoč 

"5024 'nformatizacija sodišč 
®^024 ^ ^0S0^°Wtev evidentiranja nepremičnin 

Reševanje sodnih zaostankov - posebni 
  Programi in programi sodišč 

| 2.269.44TI 99.121, 542.2531 2.811.70f| j 

2.269.447 

2,269-447 

1.168.748 
128.687 
565.044 

351.027 
55.942 

99,>2 

mi 

51,05 
5,62 

24,68 

15,33 
2,44 . 

542.253 

542.253 

27.157 

21.880 
406.706 

56.240 

30.271 

»vet RS 

pravosodje 
fižgj j, 

^^Uiaaia vrhovnega sodišča in delovanje 
MžfllSč 

4103 Adm" • ministracija Sodnega sveta 

20. 

20.056 

20.056 

20.056 

0,88 

0.88 

0,88 

19.632 

19.632 

19.632 

2.811.701 

2.811.701 

1.195.905 
150.567 

971.750 

407.267 

86.213 

.056 |T " 0,881 T 19.632 || 39.688^ [ 

39.688 

39.688 

39.688 

100,00| 

98,611 

98,61 

98.61 

41,94 

5,28 
34,08 

14,28 

3,02 

1 39j 

139 

L22 

1,39 

« 
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spu/pu - izda Tki po programski strukturi 

42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA 
Bilanca odhodkov leto 2®°® 

v tisoč tcfrfi 
reb»l- 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 

  cjrukt. 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa •> a j(>05 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 pr°ra (5) 
(J) (2) (3) (4) =»(!) +P) 

42 |Vi§JA IN OKROŽNA SODIŠČA | 21.238.2S3l 

i 
4211 I Višje sodišče Celje 

09 PRAVOSODJE 

0222 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024201 Administracija višjih sodišč 

14212 I višje sodišče Koper 

09 PRAVOSODJE 

0202 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024201 Administracija višjih sodišč 360.486 70.933 431.419 

l421^J^5je^odiščeJjubHana 

09 PRAVOSODJE 

0202 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodiSč 

09024201 Administracija višjih sodišč 

"11 1.241.697 frT 5,85j| r 

1.241.697 

1-241.697 
5^5 

5.85 

437.8201 

437.820 

437.820 

437.820 

1.679.517 

L612J11 

1.679.517 

6J0 

0 

[4214 ||Višje sodišče Maribor 
 — 

3i04b I 161.981 kil 807.083) —  i ■ -■ —— 

09 PRAVOSODJE 

0202 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodiSč 

09024201 Administracija višjih sodišč 

l421^J[Okroino^sodišče^Cel^u 

|42U^j[Okrožno sodišče v Kopru 

09 PRAVOSODJE 

0202 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 
sodišč 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

|4217 I Okrožno sodišče v Kranju 

09 PRAVOSODJE 

0902 in delovanje 
sodiSč 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 

V 1.489.1081 j 7j0ll I 303.251 | T 1.792.359] 

09 PRAVOSODJE 1.489.108 

0202 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 1.489.108 
sodiSč 

09024202 Administracija okrožnih sodišč 1.489.108 

7,01 

7.01 

7.01 

303.251 

303.2?! 

303.251 

1.792.359 

1.792,352 

1.792.359 
6 P 

poročevalec, št. 31 /VIII 1814 



&V/PU. 
<2 

IZDa tki po programski strukturi Bilanca odhodkov 
,N okrožna sodišča 

^PU/Ppp/GPR/PPR 

09 

Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

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

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

lOkroii ;no sodišče v Ljubljani 
J 

pravosodje 

^pidinasiia vrhovnega mdišča in delovanje 
Sadišg 

•  Administracija okrožnih sodišč 

PRAVOSODJE 

^tdiaaoijavfhovnega sodišča in delovanje 
SfiđilŽ 

"024202 AH ■ • dministracija okrožnih sodišč 

^JOju-OŽnOTodi^, v M..r.bl QftKy.fi 

6.047.5661 

6.047.566 

&ML5& 

6.047.566 

2T073079 g' 

2.073.079 

2,073-079 

2.073.079 

28. ,47) 

28,47 

28.47 

i 1.669.0721 

1.669.072 

j.$69-072 

09 

SSS2 

K 
PRAVOSODJE 

°9°24202 

fer 

—ii3-vrhovnega sodišča in delovanje 

Administracija okrožnih sodišč 

1.097.926 | 

1.097.926 

1.097.926 

1.097.926 

9,76 

SL26 

9,76 

5,17 

5J7 

5,17 

iP^roino »odišče v Novi Gorici 
09 

11 1.010.667 | f 

PRAVOSODJE 

^^oastiavrbpvncga sodiSfa in delovanje 

°9°24202 ah • • administracija okrožnih sodišč 

1.010.667 

1.010.667 

1.010.667 

4,76 

4.76 

4,76 

sodišče v Novem mestu 

09 

pravosodje 

iiaajhovneea sodišča in delovanje 

Administracija okrožnih sodišč 

2!yožno SnH;gx7..i>-xi7.- 

09 

t* ^ 
^°242Q2 

11 894.926 j H 

K 

894.926 

894.926 

894.926 

m868tr 

4,21 

121 

4,21 

jjj^l 

Pravosodje 

09m ^ 242°2 AH • Admi 

iavrhovneea sodišča in delovanje 

inistracija okrožnih sodišč 

sodišče na Ptuju 

pravosodje 

704.868 

704.868 

704.868 

"647.2581T 

3,32 

3.32 

3,32 

" 3,051 r 

(Kw ^ 
2°2 AH ■ 

'"mistracija okrožnih sodišč 

i? sodišče v Slovenj Gradcu 1 

647.258 

$47,258 

647.258 

662 130|r 

3,05 

3.05 

7.716.637 I 

28,47 1.669.072 

524.736| i~ 

524.736 

524.736 

524.736 

_J2^437^ 

324.437 

324.437 

324.437 

4,76| j 278.989 | f 

278.989 

278.989 

278.989 

"27479691T 

274.969 

274.969 

274.969 

229.2061 f 

229.206 

229.206 

229.206 

260.4471 

260.447 

260.447 

090, ^ 
°2<202 

vrhovnega sodišča in delovanje 

Administracija okrožnih sodišč 

662.130 

662.130 

662.130 

U2 

3,12 

189.078 

189.078 

28,491 

7.716.637 

7.716.637 

7.716.637 

2.597.815 j f_ 

2.597.815 

2.597.815 

2.597.815 

28,49 

28.49 

28,49 

9^591 

1.422.363 | [_ 

1.422.363 

1.422.363 

1.422.363 

1.289.6S6 11 

1.289.656 

1,289.65$ 

1.289.656 

1 7l69.89Sl [_ 

1.169.895 

1.169.895 

1.169.895 

934. 

934.074 

934.074 

934.074 

907.705 it 

3,05 260.447 

3,1211 189.0781 f 

3,12 189.078 

907.705 

907.70S 

907.705 

851.207| H 

851.207 

851.207 

851.207 

9,59 

9.59 

9,59 

5,25] 

5,25 

125 

5,25 

4,76^ 

4,76 

4.76 

4,76 

4,321 

4^2 

4.32 

4,32 

~14Šfr 

3,45 

145 

3,45 

3,35| 

3^5 

135 

3,35 

~3|14| 

3,14 

114 

3,14 
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^0()5 
SPU/PU - IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov Let° 

46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE v tisoč 
c(rukt. ret"'- 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa ■»' ^ joO^ 
SPU/PU/PPP/GPR/PPR proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 pTOff- jij) 
   O) (2) (3) (4) = (l) + (3)_ 
46 jUPRA VNO SODlSČEREPUBLlKE 

[SLOVENIJE 
j 589.828| 100,001 j 31.0lT| 620.839) 

S4611 "^Upravno sodišče Republike Slovenije^  58^828^ 

09 PRAVOSODJE 589.828 100,00 31.011 620.839 

0202 Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje 589.828 100.00 31.011 620.839 
sodišč 

09024601 Administracija upravnega sodišča 589.828 100,00 31.011 620.839 



SpV/f>U. 
so 

IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 

IN SOCIALNA SODIŠČA 
Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SfU/PU, 'PPP/GPR/PPR 

^LJ^ELOVNA" IN SOCIALNA SODlSČA | 1 

^ pravosodje 407.603 24,15 

^tdioacjia vrhovnega sodišča in delovanje 
090 52^ 

' Administracija višjega delovnega 
socialnega sodišča 

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

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

i7248~| I 1.7563211 j 100^00| 

n h a<\7 cnV i •>'*->11 

1.688.073V 100,00*1 j 68. 

24.151 j 

407.603 

407.603 

407.603 

24.15 

24,15 
^ socialnega sodišča 

^-JtSl'ovno sodižiV v~Pt|ju | lT2.T95'| I ~6,66| [ 7.8841 T 

PRAVoson rr 111 >4 ne c £.£. noo4 

01 407.603 | 

407.603 

407.603 

407.603 

0 

£> 

09 Pravosodje 
K ■~-~Stdiaaciia vrh(>vnypa mi'*' delovanje 
5£diŠ£ 

®25002 AJ • . . Administracija delovnih in socialnih 
^  sodišč 

^^^avmTsorti*)^ Vppru ~ ~)|| 135-3011T 

112.495 

112.495 

112.495 

6,66 

6.66 

6,66 

7.884 

LSM 

7.884 

O9 
PRAVOSODJE 

290? 
in delovanje 

°9025% 
^ Administracija delovnih in socialnih 

^ sodišč »VU15C 

r i 

^ Pravosodje 

^'"^ ^-hevnega sftdiSča ,n ddovame 
O25°02 Adn,- • •• "imistracija delovnih in socialnih 

sodišč 

135.301 

135.301 

135.301 

8,02 

8.02 

8,02 

0 

fl 

725.24311 " 42,96|r 

725.243 

725.243 

725.243 

42,96 

42.96 

42,96 46.646 

^°vno «nH;i!že v Mariboru 307.431 18^1 13.718 j T 

% '^VOSOMI: 

^^Maja^rhovnega sodišča in delovanje 

^®23p°2 Aj . . 
"mimstracija delovnih in socialnih 

sodišč 

307.431 

307,431 

307.431 

18,21 

18.21 

18,21 

13.718 

13.718 

13.718 

120379 g 

120.379 

120.379 

120.379 

8,02| | 0 |j 135-3011 

135.301 

135.301 

135.301 

46.6461 [~~ 771.889^ 

46.646 771.889 

46.646 771.889 

321.149 

321.149 

321.149 

23,211 

23,21 

2221 

23,21 

"~MŠj 

6,85 

6.85 

6,85 

7,70 

L7fl 

7,70 

l3,9S| 

771.889 

321.149| ! 

43,95 

43.95 

43,95 

18,291 

18,29 

IL22 

18,29 

'8. 
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TOŽILSTVA 
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KAZALO 

1. del 

A - Bilanca odhodkov 

09 - PRAVOSODJE  1   1820 
0903 - Delovanje tožilstva in pravobranilstva    1820 

2. del 

Vrhovno državno tožilstvo RS              1823 
A - Bilanca odhodkov 

09034401 - Administracija vrhovnega državnega tožilstva  1823 
4416 - Okrožno državno tožilstvo v Celju        1825 

^" Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev    1826 
^18 - Okrožno državno tožilstvo v Kranju 

A - Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev    1828 

~ Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 
A - Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev  1830 
4420 ~ Okrožno državno tožilstvo v Mariboru    i  1830 

^ - Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev :  1830 
^421 r\ • Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti  1831 

^ - Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev  1831 
^22 rv 

- Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici  1833 
^ " Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev  1833 
^23 

' Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu  1833 
^" Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev  1833 

" Okrožno državno tožilstvo v Krškem   1835 
^ " Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev °  1835 

~ Okrožno državno tožilstvo na Ptuju  1836 
^ " Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev  1836 
4425 

" Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu  1838 
^ " Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev  1838 

'8. 
N*,, 05 
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1. del 

A - Bilanca odhodkov 

09-PRAVOSODJE 

0903 - Delovanje tožilstva in pravobranilstva __   —— 

Opis glavnega programa 
J35. 

V okviru pravosodja kot področja porabe državnega proračuna uokviijajo glavni program - delovanje tožilstva - ^ 
člen Ustave Republike Slovenije in na tej podlagi sprejeti Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63./<W 
podzakonski akti (Državnotožilski red, Navodilo za organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za P°se 

zadeve, Navodilo o poravnavanju v kazenskih zadevah in drugi). 

Ključne naloge državnega tožilstva opredeljuje temeljna funkcija vlaganja in zastopanja kazenskih obtožb ozir0"1^ 
pregona kaznivih dejanj. Nosilci temeljne 'funkcije so državni tožilci, ki kot upravičeni tožilci po Zakonu 
kazenskem postopku vlagajo in zastopajo obtožbe, vlagajo pritožbe in druga redna ter izredna pravna sreas 
sodelujejo z organi odkrivanja, jih usmeijajo in ukrepajo v okviru pristojnosti v predhodnem (predkazens 
postopku. Z institutom poravnavanja in odloženega pregona državni tožilec odpravi protipravno stanje 
funkcije pregona. Kadar tako določa zakon s procesnimi akti in drugimi pravnimi sredstvi nastopa v civiln 
drugih sodnih ter upravnih postopkih. Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije kot vrh državno toa ^ 
službe je pristojno za nastopanje pred Vrhovnim sodiščem RS v kazenskih, gospodarsko kazenskih, c' " ]0go 
upravnih zadevah, usklajuje in organizira pritožbeno funkcijo, hkrati pa opravlja svetovalno in usmeijevalno v 

pri zagotavljanju dela okrožnih državnih tožilstev, izobraževalne naloge, izvaja nadzor in na podlagi u8ot 

stanja oblikuje politiko pregona kaznivih dejanj, sprejema pravna stališča ter izdaja navodila za delo drza ^ 
tožilstev. Kot posebna organizacijska enota je za pregon najzahtevnejših oblik kriminala pri Vrhovnem drža g 
tožilstvu RS organizirana Skupin državnih tožilcev za posebne zadeve s pristojnostjo na območju celotne države- ^ 

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

Državna tožilstva se bodo tudi dolgoročno trudila vzdrževati trend tekočega reševanja zadev. Okrepili bomo svoj 
delovanje na področju pregona najzahtevnejših in prekomejnih oblik kriminala (trgovina z belim blagom- P ^ 
denaija, mamila, trgovina z orožjem, ilegalna emigracija), intezivirali delo pri reševanju bagatelnega krimin z 

alternativni način - z odloženim pregonom in poravnavanjem ter nadaljevali z mednarodnimi aktivnostmi v zv 
Evropsko unijo in vzdrževali neposredne in redne stike s pravosodnimi organi po svetu. 

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

V izpolnjevanju letnih ciljev bomo v državnih tožilstvih skušali doseči in vzdrževati cilj tekočega reševanj „ 
zadev v povprečno pričakovanem roku treh mesecev, kar je razumen rok tudi v okviru evropskih demokr 
standardov odločanja v sodnih postopkih, okrepili nadzor nad kvaliteto odločitev, okrepili naloge usrn 0blike 

organov odkrivanja ter pospešeno reševali najbolj zapletene in odmevne zadeve. Vključevanje v neposredne 
mednarodne pravne pomoči pa spremlja vedno bolj intenzivno delovanje in sodelovanje v mednarodnih in 
institucijah Unije in Sveta Evrope. Dvig kvalitete dela ostane tudi v naprej ena najpomembnejših nalog 
funkcije, zato je nujno skrbeti za izobraževanje tožilcev in pomočnikov, strokovnih sodelavcev m 
uslužbencev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

4411 - Vrhovno državno tožilstvo RS 
09034401 Administracija vrhovnega državnega tožilstva 

4416 - Okrožno državno tožilstvo v Celju 
09034403 Administracija okrožnih državnih tožilstev 

4417 - Okrožno državno tožilstvo v Kopru 
09034403 Administracija okrožnih državnih tožilstev 

4418 - Okrožno državno tožilstvo v Kranju # 
09034403 Administracija okrožnih državnih tožilstev 

4419 - Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 
09034403 Administracija okr6žnih državnih tožilstev 

poročevalec, št. 31/VIII 1820 
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4Qq ~ Okrožno državno tožilstvo v Mariboru 
^ Administracija okrožnih državnih tožilstev 

09n->OkrOŽn° (^r^avno tožilstvo v Murski Soboti 
^ Administracija okrožnih državnih tožilstev 

q " Orožno državno tožilstvo v Novi Gorici 
^ 34403 Administracija okrožnih državnih tožilstev 

09-O^° državno tožilstvo v Novem mestu 
. Administracija okrožnih državnih tožilstev 
ol-^ož"0 državno tožilstvo v Krškem 

4425 Administracija okrožnih državnih tožilstev 
09ft' ^krožno državno tožilstvo na Ptuju 

^ ^ Administracija okrožnih državnih tožilstev 

090~^^a"ožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 403 Administracija okrožnih državnih tožilstev 



SPU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

44 TOŽILSTVA 

Bilanca odhodkov 

SPU/PPP/GPR 
Sprejeti Strukt 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 
(«) (2) (3) 

sprej. Spremembe Predlog rebalansa j(X)5 
i 2005proračuna 2005 proračuna 2005 prof* ^ 

(4) = (1) + (3) 
|44 |TOŽILSTVA 

09 PRAVOSODJE 3.745.943 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 3.745.943 

| 3.745.9431 100,OOj j 251.5241 j 3.997.467J [ 

100.00 
100,00 

2$1.524 
251.524 

.1.997.467 

3.997.467 

poročevalec, št. 31/VIII 1822 
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2. del 

>vno državno tožilstvo RS ■   7 : - V".  ; 

^" bilanca odhodkov 

- Administracija vrhovnega državnega tožilstva  

°P« podprograma 

Vrhovno državno tožilstvo RS, kot vrh državno tožilske funkcije, je pristojno za nastopanje pred Vrhovnim 
^diščem RS v kazenskih, gospodarsko-kazenskih, civilnih in upravnih zadevah, izvaja, usklajuje in organizira 
PntoŽbeno funkcijo, hkrati pa opravlja svetovalno in usmerjevalno vlogo pri zagotavljanju dela okrožnih državnih 

Zilstev, izobraževalne naloge, izvaja nadzor in na podlagi ugotovljenega stanja oblikuje politiko pregona kaznivih 
_ eJanJ' sprejema pravna stališča ter izdaja navodila za delo državnih tožilstev. Kot posebna organizacijska enota je 

Pregon najzahtevnejših oblik kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu RS organizirana Skupina državnih 
■ T1 .ev 23 posebne zadeve s pristojnostjo na območju cele države. V okviru Vrhovnega državnega tožilstva RS 
®'ujejo 3 zunanji oddelki in sicer v Celju, Kopru in Mariboru. Med ključne naloge višjih državnih tožilcev iz teh 

'kov uvrščamo pritožbeno nastopanje, sprejemanje mnenj in pravnih stališč v zvezi z delom državnih tožilstev 
a Prvi stopnji ter izvajanje nadzora. 

°nske in druge pravne podlage 

Rovanje Vrhovnega državnega tožilstva sloni na 135. členu ustave Republike Slovenije in na tej podlagi sprejetih 
onov in podzakonskih predpisov: Zakon o državnem tožilstvu, Zakon o kazenskem postopku, Državnotožilski 

e > Navodilo za organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve, Navodilo o poravnavanju v 
Unskih zadevah. 
poročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

izpolnjevanju dolgoročnih ciljev bomo v na Vrhovnem državnem tožilstvu RS skušali doseči in vzdrževati cilj 
očega reševanja vseh zadev v povprečno pričakovanem roku treh mesecev, kar je razumen rok tudi v okviru 
opskih demokratičnih standardov odločanja v sodnih postopkih, okrepili nadzor nad kvaliteto odločitev, okrepili 
°ge usmeijanja organov odkrivanja ter pospešeno reševali najbolj zapletene in odmevne zadeve. Vključevanje v 

Posredne oblike mednarodne pravne pomoči pa spremlja vedno bolj intenzivno delovanje in sodelovanje v 
narodnih in posebej institucijah Unije in Sveta Evrope. Dvig kvalitete dela ostane tudi v naprej ena 

JPomembnejših nalog tožilske institucije, zato je nujno skrbeti za izobraževanje tožilcev in pomočnikov, 
0 ovnih sodelavcev in drugih uslužbencev. 

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

[ftn' c'li Vrhovnega državnega tožilstva RS je tekoče reševanje vse zadeve, aktivno sodelovanje v izvajanju 

vk|-memb ^onodaje, opravljanje nadzora nad delom okrožnih državnih tožilcev, aktivno sodelovanje pri Jucevanju v neposredne oblike mednarodne pravne pomoči in sodelovanje v mednarodnih in posebej institucijah 

ošt ^ ^veta Evrope, kar bo potekalo tudi preko naše predstavnice v Eurojustu. Tudi dvig kvalitete dela je bilo in e v naprej ena najpomembnejših nalog tožilske funkcije. 

3°S4 - Plače 
t V. 

ev dejavnosti v okviru proračunske postavke P 

pre,ra^UnS'ca Poslav'ca 3054 zajema sredstva za izplačilo plač, prispevkov in davkov delodajalca ter drugih 
Vrh ' ki se izplačujejo zaposlenim v skladu z zakoni in predpisi. Postavka predstavlja pogoje za delovanje 

/y °Vnega državn<*a tožilstva in njegovih zaposlenih na področju plač. 
'^a kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

23 'zra'"un potrebnih sredstev so bila: število zaposlenih na dan 30.4.2005 - 35 tožilcev in 30 javnih 
leto -,^ncev> zakonske podlage za izplačilo plač ter kazalci iz Proračunskega priročnika za rebalans proračuna za 
kaj. . V okviru limita za leto 2005 pa ni bilo mogoče planirati sredstev za novo zaposlene v skladu s ovskim načrtom. 

5 
P Pu </} 
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05 
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Letni cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj na nivoju proračunske postavke plač je zagotoviti sredstva za izplačilo zakonsko določenih plač in stem 

omogočiti tožilstvu nemoteno delo. 

4585 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v okviru proračunske postavke za izvedbo ZSPJS-ja se bodo v skladu s Priročnikom za izdelavo rebalansa 
proračuna za leto 2005 načrtovala na ministrstvu za finance. 

3378 - Materialni stroški 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrhovno državno tožilstvo RS, kot vrh državno tožilske funkcije, je pristojno za nastopanje pred Vrhovnim 
sodiščem RS v kazenskih, gospodarsko-kazenskih, civilnih in upravnih zadevah, izvaja, usklajuje in organ iz 
pritožbeno funkcijo, hkrati pa opravlja svetovalno in usmerjevalno vlogo pri zagotavljanju dela okrožnih drža 
tožilstev, izobraževalne naloge, izvaja nadzor in na podlagi ugotovljenega stanja oblikuje politiko pregona kazni 
dejanj, sprejema pravna stališča ter izdaja navodila za delo državnih tožilstev. Kot posebna organizacijska eno a j 
za pregon najzahtevnejših oblik kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu RS organizirana Skupina drža ^ 
tožilcev za posebne zadeve s pristojnostjo na območju cele države. Tožilka iz Vrhovnega državnega tožilstva 
zastopa Slovenijo v Eurojustu. Sredstva za materialne stroške za vse te dejavnosti zagotavljamo na proračun 
postavki ""Materialni stroški"". 

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

V okviru postavke materialnih stroškov smo planirali materialna sredstva za nemoteno delovanje Vrh°vne6 
državnega tožilstva RS. Ob tem poudarjamo, da kar 53 % stroškov vsebuje najemnina poslovnih prostorov, K ^ 
fiksen strošek, ostali stroški pa predstavljajo stroške pisarniškega materiala, strokovne literature, Prev J 
telefonskih in poštnih storitev, prevozne stroške, stroške izobraževanj, službenih potovanj, z^raVS i0 

pregledov itd. Zaradi povečanega mednarodnega sodelovanja in obravnavanja mednarodnega kriminala so se 
povečali stroški prevodov in službenih potovanj v tujino. 

Izhodišče za izračun potrebnih sredstev je bila poraba v letu 2004, predvidena inflacija v letu 2005 v višini 2,5 
podpisane pogodbe z? leto 2005 (predvsem najemnina) in plan dela v letu 2005. 

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

Letni cilji so: vzdrževati cilj tekočega reševanja vseh zadev v povprečno pričakovanem roku treh mesecev, kar 
razumen rok tudi v okviru evropskih demokratičnih standardov odločanja v sodnih postopkih, okrepiti nadzor ^ 
kvaliteto odločitev, okrepiti naloge usmeijanja organov odkrivanja ter pospešeno reševati najbolj zap'ete 

odmevne zadeve. Vključevanje v neposredne oblike mednarodne pravne pomoči pa spremlja vedno bolj uiten 
delovanje in sodelovanje v mednarodnih in posebej institucijah Unije in Sveta Evrope. Dvig kvalitete dela os ^ 
tudi v naprej ena najpomembnejših nalog tožilske funkcije, 'zato je nujno skrbeti za izobraževanje toži 
pomočnikov, strokovnih sodelavcev in drugih uslužbencev. 

2981 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov , 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru postavke manjših investicij smo planirali sredstva za nadomestilo in vzdrževanje dotrajanih ali teh"' 
zastarelih manjših osnovnih sredstev kot so: pisarniška oprema, diktafoni, mobiteli... 

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

Načrt predvidenih nabav manjših investicij za leto 2005. 

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

Letni cilj je zagotoviti kvalitetno opremo za nemoteno poslovanje tožilstva. 
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''1 - Izobraževanje za tožilce bivših jugoslovanskih republik in Albanije - tuja donacija 
razloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

. 0^VU"U proračunske postavke ""Izobraževanje tožilcev iz bivših jugoslovanskih republik in Albanije"" smo imeli lrana sredstva za izvedbo navedenega izobraževanja. Izobraževanje je potekalo v prostorih Vrhovnega 
VneSa tožilstva RS, financiral pa gaje v celoti Svet Evrope s priznano donacijo, ki smo jo nakazali na navedeno 

bilanca odhodkov N 

Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
Možitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

tog|CV'rU ProraCunske postavke 2993 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov, Okrožno državno tvo v Celju deluje v okviru odobrenih sredstev - na podlagi zakonov in predpisov. 
V*odišta ■ ^ w kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

estlcije večjih vrednosti v skladu z zakonom izvajamo preko Ministrstva za pravosodje. 
ctyi na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Okrožnega državnega tožilstva v Celju in doseganje njegovih zastavljenih ciljev bo moralo potekati v 

°r(ta razP°l°žljivih sredstev proračunske postavke 2993 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih 0v> kljub nezadostnim sredstvom. 
a yJof_h 

^ n Projektov v okviru proračunske postavke 

Okro^l?Va investicij v okviru proračunske postave 2993 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov, 
opreine° ^avno tožilstvo v Celju, v okviru razpoložljivih sredstev pokriva potrebe po izboljšanju računalniške 

^iHače 

"iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

dan 3^nj na^rt Okrožnega državnega tožilstev v Celju vsebuje tudi finančni načrt Zunanjega oddelka v Velenju. Na 
funj. ." 2-2004 je bilo na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju z Zunanjim oddelkom v Velenju zaposlenih 18 
Ist0 stn w?6V 'n ^ administrativno tehničnih delavcev, kamor so všteti 4 višji pravni svetovalci in 2 pripravnika, 
"ajveč' ro zaposlenih imamo tudi v letu 2005. Okrožno državno tožilstvo v Celju je po pripadu zadev drugo 
ime]i ,to^'''stvo v Republiki Sloveniji, od leta 1999 dalje beležimo konstanten porast kazenskih zadev zato bomo 
ju)lju 

atne zaposlitve v okviru odobrene sistemizacije delovnih mest. Planiramo v letu 2005 zaposliti v mesecu 

dii Cne®a Pripravnika ter enega administrativno tehničnega delavca. 
0kazalci (indikatorji) ha katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

h * 
P°stavV 0 tožilstvo v Celju kot neposredni proračunski uporabnih je pripravilo finančni načrt v okviru 
poslov • ''m'tov- kljub ugotovitvi, da tako planirana sredstva ne bodo zadoščala za nemoteno delovanje in 
P,aCe v 1JC t0*''stva- Načrtovalo je potreben obseg sredstev za plače, prispevke delodajalca'in davek na izplačane 
april 2nntU na P0(1'ag> veljavnih predpisov, ki so bili v uporabi za določitev in obračun plač v obdobju januar - 
lavedg Upoštevalo je 2,0% povečanje izhodiščnih plač od julija 2005 dalje (izplačilo za 5 mesecev), poleg 
^atn povečanJa izhodiščnih plač je upoštevalo 3,04% povečanje zneska dodatne premije kolektivnega 
pta{e P°kojninskega zavarovanja od avgusta 2005 dalje, kar se prav tako vključi v obseg potrebnih sredstev za 
Porod-• etu 2005. Finančni načrt Okrožnega državnega tožilstva je načrtovan z trenutnimi zaposlitvami. Eno 
sistem °..z mesecem majem 2005 bomo nadomestili z zaposlitvijo enega pripravnika. Glede na odobreno 
adrnjj,- C|J0 Okrožno državno tožilstvo nima izčrpane vire kadrov in v letu 2005 namerava zaposliti saj še enega 

Le,n. 
at'vno tehničnega delavca in enega pripravnika. 

"i nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
r°računsica "a iiplaf P0stavka 3081 - Plače - zajema izplačilo plač delojemalcev, prispevkov in davkov delodajalca, davek 

ne plače ter druge prejemke zaposlenih ki se izplačujejo v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni. 
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Obrazlotitev projektov v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka 3081 - Plače zajema: izplačilo plač in dodatkov zaposlenih, regres za letni dopust, povračila m 
nadomestila (prevoz, prehrana,..), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, jubilejne nagrade, odpravnini 
solidarnostne pomoči, prispevke delodajalca, davek na izplačane plače,., v skladu z veljavnimi zakoni in predpis'- 

3405 Materialni stroški 

Obrazlotitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na Okrožno državno tožilstvo v Celju že par let zaporedoma narašča zaposlenost novih kadrov. Z novim' 
zaposlitvami rabimo dodatne poslovne prostore . S pridobivanjem dodatnih poslovnih prostorov nam občutno 
rastejo stroški najemnin in ostali fiksni stroški povezani s tem. Z 1. majem 2005 se bo Okrožno državno tožils 
selilo v nove poslovne prostore v objektu Maksimiljan d.o.o., Ljubljanska cesta 5. Pričakujemo zelo kočljiv0 

finančno situacijo glede na pogodbe o najemnini, pogodbe o upravljanju in vzdrževanju teh poslovnih prostorov 
drugih stroškov. 

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

Sama najemnina za poslovne prostore znaša mesečno 3.050 tisoč tolarjev, čiščenje poslovnih prostorov 469 ti$<^ 
tolaijev mesečno. Tako računamo tudi največ na rast stroškov ogrevanja, varovanja, upravljanja,...stroškov selitve 
drugih pogodbenih stroškov. Pri izračunu potrebnih sredstev do konca leta 2005 smo samo upoštevali rast najemn 
in čiščenje poslovnih prostorov. 

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

Letne cilje na nivoju proračunske postavke 3405 - Materialni stroški glede na kazalce navedene pod t0^'ccL^ 
(izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni pravic porabe) brez dodatnih sredstev, Okro 
državno tožilstvo bo z težavo dosegalo zastavljene cilje. 

Obrazlotitev projektov v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka 3405 - Materialni stroški zajema : pisarniški in splošni material in storitve, posebni 
storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za slu 
poslovanj, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine in dnige operativne odhodke. 4417 - OKr 
državno tožilstvo v Kopru 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev      -—- 

Opis podprograma 

Osnovna naloga državnega tožilstva je pregon storilcev kaznivih dejanj. V ta namen je prva naloga v v^merjanj 
dela policije zaradi čimbolj učinkovitega dela. V nadaljevanju je naloga v vlaganju zahtev za preiskavo, vlag 
obtožnic in seveda pritožb v kolikor ni ugodeno našim zahtevam oziroma predlogom. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Osnovna podlaga je Ustava Republike Slovenije na osnovi te pa nato sprejeti zakoni in drugi predpisi. To je Zako" 
državnem tožilstvu, Državnotožilski red in kazensko materialna in procesna zakonodaja. 

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

Dolgoročni cilji delovanja Okrožnega državnega tožilstva v Kopru so upoštevaje specifiko dela vezani na vsa^0'®-e 
probleme in njihovo reševanje. Kratkoročni cilj je reševanje pripadlih zadev, njihovo ažurno in strokovno r? . 
Ker se dejavnost tožilstva ne spreminja inje iz leta v leto enako, se razlika med posameznimi časovnim' 0 ^ 
lahko pokaže le v kvantiteti dela. Kvaliteta pa je tako ali tako vseskozi na visoki ravni, kar je seveda eden ' 
glavnih ciljev. 

Dolgoročni cilj je tako le skupek kratkoročnih ciljev in predstavlja njihovo celoto skozi določeno časovno obdobj 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so za vsako tekoče leto enaki. Navkljub dejstvu, da se število zadev, 
prejmemo v reševanje povečuje letno za 10 %, znaša letno število nerešenih zadev približno 5 % od preje i ■ ^vn0 
rezultat zavidanja vreden, saj se število funkcionarjev ne povečuje. S tem pa kvaliteta dela ne pada ampak gre stj 
v obratno smer, to pomeni, da se povečuje. Do teh rezultatov pa je seveda moč priti le ob vedno večji anga 
zaposlenih in permanentnemu izobraževanju. 

poročevalec, št. 31/VIII 1826 
18. V' 



3082-Plače 

'"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

okviru proračunske postavke 3082 - Plače planiramo sredstva potrebna za nemoteno poslovanje tožilstva, in sicer 
okvirih, ki pokrivajo potrebe zaposlenih. Sredstva so potrebna za izplačilo bruto plač in drugih izdatkov 

j^°s,en'm skupaj z vsemi predpisanimi davki in prispevki. V okviru iste postavke planiramo tudi sredstva za 
sld h Prem'j kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Premije se izplačujejo javnim uslužbencem v 
ohn?U Z ^a'conom 0 kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Kolektivne pogodbe o ^ 'kovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v 

^ u Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

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

predloga pravic porabe v okviru proračunske postavke 3082 - Plače, temelji na izhodiščih in kazalcih 
^ 'strstva za finance, zbranih v »Proračunskem priročniku za pripravo Predloga rebalansa za leto 2005« (zvezek 1, 

prv ^ • glej navodila za načrtovanje sredstev za plače v letu 2005). Pomemben vir izračuna je tudi realizacija 

nač^4 £etrt'etja 2005, ki nam ob upoštevanju stanja zaposlenih na dan 30.04.2005 (stanje v skladu s kadrovskim 
Dl , otn 23 leto 2005) in prej omenjenih izhodišč ter kazalnikov da skoraj približno oceno potrebnih sredstev za 

e do konca leta 2005. 
zttii cilji 

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

cilj niV°ju Proračunske postavke 3082 - Plače si prav tako prizadevamo da bi zadostili tako dolgoročnim kot letnim 
Plače ^dprograma. Takšna prizadevanja pa nosijo tudi določene finančne posledice, ki se v okviru postavke za 
daviti °<^raŽa-'0 v °b'iki potrebnih sredstev za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim z vsemi predpisanimi 
PomnA? Popevki. Finančne posledice bodo namreč tudi izražene v potrebi sredstev za izplačilo plače enega . nika okrožnega državnega tožilca. Zaposlitev le tega je bila planirana in tudi potrjena v sprejetem 
lovskem načrtu. 
Nan' ^ v°ju postavke si bomo vsekakor prizadevali biti gospodarni, učinkoviti in povsem uspešni. 

^°litev projektov v okviru proračunske postavke 

°'cviru proračunske postavke 3082 - Plače ni navezave na projekte NRP. 

%.'a
Sr"ds>va 
°iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okvir,. 
^kto Proračunske postavke 4587 - Sredstva za izvedbo ZSPJS se skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem 
2005*? Ugovorom o višini in načinu uskladitve osnovnih plač ter višini regresa za letni dopust za leti 2004 in 

lih ^""ajo sredstva za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah. 
"in kazaici (Indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

kfedn 
finance0/ >)^rora^unskim priročnikom za pripravo Predloga rebalansa za leto 2005«, ki ga je izdalo Ministrstvo za 
4587 . vezekl, zvezek 2), sredstva za odpravljanje nesorazmerij med osnovnimi plačami na proračunski postavki 
ner^'n'jm° Planirali. V priročniku je navedeno, da potrebna sredstva za uveljavitev novega plačnega sistema, bo za 

0A 
ne Proračunske uporabnike, oblikovalo Ministrstvo za finance. 

^ ^Projektov v okviru proračunske postavke 
lru proračunske postavke 4587 - Sredstva za izvedbo ZSPJS ni navezave na projekte NRP. 

0a ^ater'alni stroški 
"tiolitev . 
^ ueJavnosti v okviru proračunske postavke 

-O ProraČunske postavke 3406 - Materialni stroški planiramo sredstva potrebna za nemoteno poslovanje 
*ablai> m S'Cer v °kvirih, ki pokrivajo potrebe tako pogodbenih kot nepogodbenih obveznosti iz naslova izdatkov 

k, 80 m storitve. 
"dišča /„ 
1^ " (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Wa|c"j1'??.^'08a Pravic porabe v okviru proračunske postavke 3406 - Materialni stroški temelji na izhodiščih in 
(*ve*eki ^stva za finance, zbranih v »Proračunskem priročniku za pripravo Predloga rebalansa za leto 2005« 
kračuna' Zvezek2). Pomemben vir izračuna je tudi realizacija prvega četrtletja 2005, ki nam ob upoštevanju 
P°tre^ ■!JeSa povprečja, prej omenjenih kazalnikov in predvidenih bodočih potreb da skoraj približno oceno 

1 sredstev za materialne stroške do konca leta 2005. Omeniti moramo, da velik odstotek skupne porabe 

— u za izvedbo ZSPJS 

D CI- GO 
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predstavljajo pogodbe in iz njih izhajajoče obveznosti. Na višino realizacije samih pogodb pa ne moremo vplivatl' 
saj so to pogodbeno določeni zneski. 

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

Za nemoteno poslovanje tožilstva, vzporedno doseganju tako dolgoročnih kot letnih ciljev podprogr^f' 
potrebujemo v okviru postavke za materialne stroške sredstva, ki bodo omogočala redno pokrivanje prevze 
obveznosti iz naslova izdatkov za nabavo blaga in opravljenih storitev. Iz tega sledi, da nam je eden od osno 
ciljev v okviru dane postavke, pokrivanje prevzetih obveznosti v zakonitem roku. Velik odstotek naše slcU"_ 
porabe predstavljajo pogodbe in iz njih izhajajoče obveznosti, zato na tem področju je tudi smiselno n \ 
prizadevanje rednega izpolnjevanje teh obveznosti. Izpolnjevanje tako pogodbenih kot nepogodbenih obveznosti i 
naslova izdatkov za materialne stroške je možno le z rednim dotokom potrebne višine zagotovljenih sredstev. M 
drugim bi radi opozorili, da se materialni stroški mesečno povečujejo. Navkljub temu si bomo na nivoju p°s 

vsekakor prizadevali biti gospodami, učinkoviti in povsem uspešni. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke 3406 - Materialni stroški ni navezave na projekte NRP. 

2997 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazloiitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke 2997 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov planiramo sre<^^ 
potrebna za nemoteno poslovanje tožilstva, in sicer v okvirih, ki pokrivajo potrebe po nabavi novih osno 
sredstev in investicijskega vzdrževanja. 

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

Izračun predloga pravic porabe v okviru proračunske postavke 2997 temeljni na realizaciji preteklih let i" 
trenutnega stanja oziroma potrebe po nabavi novih osnovnih sredstev. Pri danih izračunih smo upošteva i ^ 
izhodišča in kazalce Ministrstva za finance, zbrane v »Proračunskem priročniku za pripravo Predloga rebalansa 
leto 2005« (zvezek 1, zvezek 2). 3 

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

Doseganje tako dolgoročnih kot letnih ciljev na nivoju podprograma je vsekakor vezano tudi na določena 
sredstva, ki jih tožilstvo potrebuje za svoje nemoteno delovanje. V okviru omenjene postavke želimo z ^ 
predlogom pravic porabe v letu 2005 zagotoviti optimalno oskrbo zaposlenih na tožilstvu s potrebnimi osno 
sredstvi. 

Obrazloiitev projektov v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke 2997 ima Okrožno državno tožilstvo v Kopru v izvajanju le en projekt, kater®š^ ^ 
je izključno proračunski. Projekt 4417-02-0001 je namenjen manjšim investicijam in se financira izklju ^ 
proračunskih sredstev, v okviru le-tega tožilstvo nabavlja potrebna osnovna sredstva in izvaja potrebno inves 
vzdrževanje kot nujen izdatek za zagotovitev nemotenega poslovanja. 

18 - Okrožno državno tožilstvo v Kranju 
Hii 

A - Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev  

Opis podprograma 

135. člen Ustave Republike Slovenije določa, da ureditev in pristojnosti državnih tožilstev določa zakon. naj0ge 
naloga državnih tožilcev je pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj. Za uresničevanje testop|cu» 
državni tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe ter opravlja druga procesna dejanja tožilca v kazenskem P jejanj 
vlaga pritožbe, sodeluje z organi odkrivanja, jih usmerja in ukrepa, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem^.^ 
oziroma storilcev v okviru pristojnosti v predhodnem postopku. V okviru pooblastil, ki jih določi drža*"11 

lahko te naloge opravljajo tudi pomočniki državnega tožilca. 
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°nske in druge pravne podlage 

^'ovanje državnega tožilstva sloni na 135. členu ustave Republike Slovenije in na tej podlagi sprejetih zakonov in 
zakonskih aktov: zakon o državnem tožilstvu, Zakon o kazenskem postopku, Državnotožilski red, Navodilo za 

Sanizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve, Navodilo o poravnavanju v kazenskih zadeva. • 
Soroduj cj/jj podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

l^lnjevanju dolgoročnih ciljev se bomo na državnem tožilstvu trudili vzdrževati cilj tekočega reSevanja vseh 

sta h" V P°vPre^no pričakovanem roku treh mesecev, kar je razumen rok tudi v okviru evropskih demokratičnih ard°v odločanja v sodnih postopkih. 

'tvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
lzPolnjevanju letnih ciljev se bomo na državnem tožilstvu trudili vzdrževati cilj tekočega reSevanja vseh zadev v 

odin* ■ 0 P^^vanem roku treh mesecev, kar je razumen rok tudi v okviru evropskih demokratičnih standardov anJa v sodnih postopkih. 

V°iitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prei^L-"^3 postavka ""plače"" zajema sredstva za izplačilo plač, prispevkov in davkov delodajalca ter drugih 
de|0 .°V' k' se izplačujejo zaposlenim v skladu z zakoni in predpisi. Postavka predstavlja pogoje za vanje Okrožnega državnega tožilstva Kranj in njegovih zaposlenih na področju plač. 

bodisi,.! 
kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

23 'zraCun potrebnih sredstev so bila: število zaposlenih na dan 30.4.2005 - 13 tožilcev in 10 javnih 
DrA^» Cev ® 2 pripravnika, zakonske podlage za izplačilo plač ter kazalci iz Proračunskega priročnika za rebalans 
vračuna za leto 2005. 

^ni dm na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
i 
& 

407 - Materialni stroški 

^ fev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

te naloga državnih tožilcev je pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj. Za uresničevanje 

Posto uf t^avn' tožilec vlaga in zastopa kazenske obtožbe ter opravlja druga procesna dejanja tožilca v kazenskem 
dejjn? . v'aSa pritožbe, sodeluje z organi odkrivanja, jih usmeija in ukrepa, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem 

t°Žilec ?Zlroma storilcev v okviru pristojnosti v predhodnem postopku. V okviru pooblastil, ki jih določi državni /y, ^o te naloge opravljajo tudi pomočniki državnega tožilca. 
^ 9 kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Postavke materialnih stroškov smo planirali materialna sredstva za nemoteno delovanje Okrožnega 
pojtnj^®3 ,0ž'lstva Kranj, kot so stroški pisarniškega materiala, strokovne literature, prevodov, telefonskih in 
Pcujg, storitev, prevozne stroške, stroške izobraževanj, službenih potovanj, poravnalcev itd. Izhodišče za izračun 
Ocenj ■ Sret^stev Je bila poraba v letu 2004, predvidena inflacija v letu 2005 v višini 2,5 % in plan dela v letu 2005. 

^*tn ,'emo' ^a bomo z določenim limitom za materialne stroške uspeli pokriti potrebe v letu 2005. 
ji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

tfli cilii ra?Urt) 
J So: vzdrževati cilj tekočega reševanja vseh zadev v povprečno pričakovanem roku treh mesecev, kar je 

tudi Sl.ej r°k tuc" v okviru evropskih demokratičnih standardov odločanja v sodnih postopkih, za kar so potrebna 
a s postavke ""materialni stroški"". 

3s6$ . j 
0irQi/ 

Vesticije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

y ^ dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ZastaJr? P°slavke manjših investicij smo planirali sredstva za nadomestilo in vzdrževanje dotrajanih ali tehnično 
Manjših osnovnih sredstev kot so: pisarniška oprema, diktafoni, mobiteli... 

om!!' ,na niv°ju proračunske postavke plač je zagotoviti sredstva za izplačilo zakonsko določenih plač in s tem 
it' tožilstvu nemoteno delo. 

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

Načrt predvidenih nabav manjših investicij za leto 2005. 

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

Letni cilj je zagotoviti kvalitetno opremo za nemoteno poslovanje tožilstva. 

A - Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev — 

3084 - Plače 

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

Izhodišča za izračun potrebnih sredstev so bila: število zaposlenih na dan 30.04.2005. 

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

Letni cilj je zagotoviti zakonsko določene plače za vse zaposlene na tožilstvu in tako omogočiti nemoteno tožili 
delo. 

3408 - Materialni stroški £ 
< c 

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

Izhodišča za izračun potrebnih stroškov za leto 2005 so predvidena poraba v letu 2004, rast cen (2,5%) p° P0^3'^ % 
iz Proračunskega priročnika za pripravo rebalansa za leto 2005. P 

% 

7987 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

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

Načrt predvidenih nabav manjših investicij za leto 2005. 

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

Cilji bodo doseženi. 

^^Okrožno državno tožilstvo v Mariboru 

A - Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev 

3085 - Plače 

Izhodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
hfllansji z3 

Pri planiranju pravic porabe smo upoštevali navodila iz Proračunskega priročnika za pripravo predloga reo ^ Q(j 
leto 2005, in sicer smo izhodniščne plače povišali za 2 % od julija 2005 dalje, sredstva za KDPZ pa za 3, 
avgusta 2005 dalje. Izhajali smo iz števila zaposlenih na dan 30.04.2005. 

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

Letni cilji na Okrožnem državnem tožilstvu Maribor so izvajanje pregona storilcev kaznivih dejanj, Pr'M^eV3 jiepu 
enoten pristop državnih tožilcev pri reševanju kazenskih zadev, izvajanje postopkov poravnavanja po '6 ' n0tranj' 
ZKP, izvajanje odloženega pregona po 162. členu ZK.P, izvajanje dežurne službe po Pravilniku °^c^e in 
organizaciji in poslovanju državnih tožilcev, izvajanje nalog iz Strokovnega navodila o sodelovanju P 
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in^)/5)9) t0Ž"stev v RePu'3'''c' Sloveniji in delovanje skladno z Zakonom o državem tožilstvu (Ur.list RS, št. 63/94 
raZlotitev projektov v okviru proračunske postavke 

^r°jekti v okviru proračunske postavke so enaki, kot so opisani v točki 3. 

^ - Materialni stroški 
"dišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

iriJ!?06 Porake smo izračunali skladno z navodili objavljenimi v Proračunskem priročniku za pripravo predloga alansa za leto 2005 in skladno z limiti, ki jih je določilo Vrhovno državno tožilstvo Rs. Pri limitih je bila 
P° tevana poraba iz leta 2004 ter predvidena inflacija v višini 2.5 %. 

/*»/** 7' na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

g^tni c"j' na Okrožnem državnem tožilstvu Maribor so izvajanje pregona storilcev kaznivih dejanj, prizadevanje za 
2fy>en Pr's,0P državnih tožilcev pri reševanju kazenskih zadev, izvajanje postopkov poravnavanja po 161. a členu 
o , lzvajanje odloženega pregona po 162. členu ZKP, izvajanje dežurne službe po Pravilniku o notranji 

Senzaciji in poslovanju državnih tožilcev, izvajanje nalog iz Strokovnega navodila o sodelovanju policije in 

to/nVni'1 l0^''stev v Republiki Sloveniji in delovanje skladno z Zakonom o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. J/y4 in 59/99). 
ev Projektov v okviru proračunske postavke 

®^°jekti v okviru proračunske postavke so opisani v točki 1. 

' *Qvest'c'je 'n investicijsko vzdrževanje državnih organov 
In kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

^ favice porabe so določene z limiti, ki nam jih je postavilo Vrhovno državno tožilstvo RS. 
c,lji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

'j Uanjših investicij je omogočiti čim bolj normalno delo zaposlenih. 

'"llofltrv ,ev projektov v okviru proračunske postavke 

državno tožilstvo namenja sredstva za investicijsko vzdrževanje za nujne obnove dotrajanega pohištva in 
neJf . Osnovnih sredstev, predvsem za dopolnitev izstrošene računalniške opreme (tiskalnikov), da tako zagotovimo 

n° delo tožilstva. 

A. 
klanca odhodkov 

^440r~7T-r^  
» -^L~^Aannnistracija okrožnih državnih tožilstev 
Z"kon   

druge pravne podlage 
0 Vsgh l. 

PokH 2a °nskih in drugih pravnih podlagah bo za poslovanje in delo moralo biti zagotovljeno dovolj sredstev za Vanje le teh. 
"potočni em, c"Ji podprograma in kazalci, s katerimI se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Hpi 
SC Pove'uJe 'n zahteva vedno več sredstev, da se pokrijejo vsi izdatki.. edbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zasta i • v|jeni, potrebno jih je realizirat. 
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3086 - Plače 

Obrazlolilev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2005 imamo večje število zaposlenih. Za pokrivanje plačila dela bomo potrebovali tudi večja zagotovljen3 

sredstva. ^ 

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

Izhodišča so zastavljena in na podlagi le teh so tudi izračuni in potrebe. 

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

Na podlagi zastavljenih ciljev, s katerimi se bo merilo je tudi zastavljen izračun potrebnih sredstev. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Smatramo, da bomo zagotovili dovolj sredstev, da bomo lahko pokrili naše potrebe, ki bodo nastale z delom >n 

poslovanjem. 

4593 - Sredstva za izvedbo ZSPJS 

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

Po zakonu so izračunana in bodo morala biti tudi zagotovljena. 

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

Pokriti bomo morali vse izračunane in zastavljene izdatke. 

Obrazlolilev projektov v okviru proračunske postavke 

Kot so nastavljeni bodo morali biti tudi realizirani. 

3410 - Materialni stroški 
O 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke ^ 

Za poslovanje ODT M. Sobota izkazujemo materialne izdatke, ki pa nam za celo leto ne bodo zadostovali. 

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

Upoštevani so samo minimalni izdatki. Ni pa povečanja za nove izdatke, ki nastajajo. Pa tudi ostali stroški se iz 
v leto povečujejo. 

3567 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe poslovanja morajo biti zagotovljena tudi manjša sredstva za pokrivanje malih investicij. 

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

Ob upoštevanju števila zaposlenih in potreb po manjših nakupih za manjše aparate je zasnovan tudi ta sklad 
sredstva za manjše investicije. 

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

Vedno prihaja do potreb za nakupe manjših aparatov oz. nakupe manjših opredmetenih sredstev. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Pokrivali bomo le najnujnejše potrebe, ki se bodo pojavile za leto 2005 za male nakupe opredmetenih sredstev. 
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Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici    J      _ 

A. 
klanca odhodkov 

- Administracija okrožnih državnih tožilstev 

3087 - Plače 

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

/^odišča za izračun potrebnih sredstev so bila: število zaposlenih in število nadomestnih zaposlitev, zakonske 
^ age za izplačilo plač ter kazalci iz Proračunskega priročnika za pripravo rebalansa proračuna. 

c'(ji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^etn' cilj je zaposlitev po kadrovskem načrtu za leto 2005. 

lih^' ^ater'a^n' str°ški 
in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

sredstev za materialne stroške ni bil narejen, ker predvidevamo, da bodo ob skrbnem in varčnem načinu 
vanja sredstva zadoščala. Sredstva so bila planirana po Proračunskem priročniku. 

cilj-, \ na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
letn' 1 cilj je ažurno reševanje vseh prispelih zadev s čim manjšimi stroški. 

u,ev projektov v okviru proračunske postavke 

limito državno tožilstvo je kot neposredni proračunski uporabnik pripravilo finančni načrt v okviru postavljenega Rebalans ni bil narejen 

j ^ *nvesticije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

"kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
dstva so planirana v okviru limita po Proračunskem priročniku. 

^ ožitev projektov v okviru proračunske postavke 

a k°do porabljena za zamenjave dotrajanih ali uničenih osnovnih sredstev. 

rožno državno io|žj^j|;y:Royem mestih 

klanca odhodkov 

^034403^77-.- ;  
^-^L_^Administracija okrožnih državnih tožilstev 

  
Delovn 
poraK"° področje OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA V Novem mestu (PU 4423)Področje proračunske e- Pravosodje (9) 
Glavni n 

Program: delovanje tožilstva in pravobranilstva (903) 
Odpira 

^ovem administracija tožilstva (9034403)Poslanstvo in ključne naloge Okrožnega državnega tožilstva v 
izvaj . ^stu, kot neposrednega proračunskega uporabnika, kot smo zapisali v letnem finančnem načrtu, so: 
drjavnj^ Pogona storilcev kaznivih dejanj in drugih opravil določenih z zakonom, prizadevanje za enoten pristop 
'*Vaian' '0?''cev ^ izvajanju reševanja kazenskih zadev, izvajanje postopkov poravnavanja po 161 a čl. ZKP, 
Varov . °dloženega pregona po 162 čl. ZK.P, izvajanje dežume službe po Državnotožilskem redu, izvajanje 

Ja zaseženih stvari po Državnotožilskem redu; 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava, Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/1994, 14/2003) Državnotožilski red (Uradni list RS, & 
109/2004), Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/1994) in drugi predpisi. 

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

Cilj je smotrno, gospodarno in sprotno reševanje zadev, ki nam jih določajo Ustava, Zakoni in ostali predpisi. Delo v 
Kazenskem in pred kazenskem postopku, zastopanje zadev pred sodišči, usmerjanje policije itd. 

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

Letni cilj je reševanje zadev v razumnem roku. 

3088 - Plače 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke porabljamo sredstva le za plače v skladu z zakonom in drugimi predpisi. V letu 2005 ima®0 * 
kadrovskem načrtu odobreno tudi eno novo zaposlitev. Povečano porabo bomo imeli tudi zaradi novo zasedeni 
pripravniških mest in v zvezi s tem tudi povečanje drugih stroškov (kot so stroški prevoza na delo - za 200 %) 
bodo pripravniki opravljali pripravniško usposabljanje tudi na Vrhovnem tožilstvu RS v Ljubljani in na drugu1 

organih izven kraja bivanja. Glede na to, da smo manjši proračunski uporabnik se zelo pozna vsako malenkostno 
povečanje na posameznem kontu. 

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

Upoštevali bomo Zakonske in druge predpise, ki določajo izplačevanje plač. 

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

Glede na druga tožilstva je obremenjenost strokovnotehničnih delavcev pri nas velika za to imamo planiran0 'n 

odobreno s kadrovskim načrtom imamo eno novo zaposlitev (verjetno jeseni 2005), kar bo posledično rah o 
povečalo porabo. S 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke p 

V okviru te proračunske postavke bomo izplačevali samo plače in izdatke v zvezi z delom, v skladu z zakonom in </> 
drugimi podzakonskimi akti. 

3412 - Materialni stroški 

Obrazlolitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za materialne stroške planiramo razumno, upoštevamo varčevalne ukrepe, kljub temu pa je treba up°šteV®'! 
rast cen in predvsem nekatere nove stroške, kot so stroški varovanja, večji stroški zavarovanja službenih vozil zara 
povečanja voznega parka eno službeno vozilo imamo staro in so veliki stroški vzdrževanja zaradi pogostih olK* 
Velik trend opažamo pri stroških sodnih postopkov (prevodi) in stroške poravnavanja, že v prvih treh mesecih 
2005 smo porabili 60 % celoletne mase sredstev na tem kontu v letu 2004. 

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

Za izhodišče smo vzeli porabo v letu 2004 povečali za predvideno rast stroškov ob tem pa smo upoštevali predvide 
potek porabe (določeni stroški so novo nastali, zaradi tega smo na drugih postavkah predvideli zmanjšanje). 

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

Želimo se držati okvirov porabe v letu 2004 povečano za rast življenjskih stroškov. Novo nastali stroški bodo za 
povzročili zmanjšano porabo na nekaterih ""starih"" postavkah. 

Obrazlolitev projektov v okviru proračunske postavke 

Predvsem se trudimo zadržati stroške na lanskem nivoju, vendar na določenih kontih to kljub vsemu ni ,rn<^?^di 
Predvsem so prisotni novi stroški, kot so stroški varovanja, večji stroški zavarovanja službenih vozil ^ 
povečanja voznega parka eno službeno vozilo imamo staro in so veliki stroški vzdrževanja zaradi pogostih o ^ 
Velik trend opažamo pri stroških sodnih postopkov (prevodi) in stroške poravnavanja, že v prvih treh meseci 
2005 smo porabili 60 % celoletne mase sredstev na tem kontu v letu 2004. 
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^69 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
rQtfoZiiev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena za manjše investicije za nadomestilo izrabljenih osnovnih sredstev, izredna izraba in podobno, 
!ere ni potrebno javnega razpisa. 

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

panirana sredstva so v višini cca 23.000 na zaposlenega, kar znaša precej manj od izhodišč. Sredstva so namenjena 
Premostitev ob izrednem izpadu osnovnega sredstva. 

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

Osnovna sredstva nabavljena iz teh sredstev so namenjena za premostitev ob izrednem izpadu osnovnega sredstva. 

"Možitev projektov v okviru proračunske postavke 
Gre 
r__ 23 Mdomestne. nakupe ob izrednem izpadu izrabljenih ali poškodovanih sredstev za katere ni potrebno javnega 
'izpisa zaradi prenizke nabavne vrednosti. 

M 

rv " * ---s**-*-- -L*| rzavhotoziMvo vKrskem ^ | 

bilanca odhodkov 

~--jjj403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev  

Podprograma 
prožno državno tožilstvo v Krškem deluje v okviru programa 09 - Pravosodje in podprograma 0903 - Delovanje 

gled m Pravo'3ran''stva' Pojem pravosodje se uporablja za širši sklop organov, ki se ukvarjajo z aktivnostmi 
zakon prava. Namen te dejavnosti je, da se obvaruje in uveljavi pravni red, ki je v državi sprejet v ustavi in 

°"ske In druge pravne podlage £ 

Podlagi ustave in zakonov je določeno, da državni tožilci izvršujejo pregon storilcev kaznivih dejanj (vlaganje in 

tožil *>anje kazenski}> obtožb in drugih z zakonom določenih pristojnosti), prizadevajo si za enoten pristop državnih 
p cev k izvajanju reševanj kazenskih zadev, sodelujejo v postopku alternativnih oblik odvračanja kazenskega 

Usta na ter P°ravnavanja, izvajajo dežurno službo in varovanje zaseženih stvari. Tožilska uprava pa na podlagi e> zakonov in podzakonskih aktov zagotavlja redno in učinkovito izvajanje tožilske funkcije. 

£ ročni cilji podprograma In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

^ 8°ročni cilji so povezani z letnimi cilji. 
'Zvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

» ' Cll-i' Okrožnega državnega tožilstva v Krškem so: 
. g. m°teno opravljanje tožilske funkcije na področju reševanja kazenskih zadev, ki imajo podlago v zakonih, 

■m boljše sodelovanje z drugimi inštitucijami (sodišči, policijsko upravo, centri za socialno delo, davčnim 

' izbn|0m' car'ns'co s'u^bo in inšpekcijskimi službami), IjSati vsebino kazenskih ovadb, ki bi zmanjšale delo tožilcev v predkazenskem postopku in pripeljale k 

* u enemu C'UU v čim krajšem roku, Pešno izvajanje alternativnih oblik odvračanja kazenskega pregona in poravnavanja in s tem prispevati k 
^•bremenitvi sodišč. 

^60-Plaže 
^ °litev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

U i Krško zaposlujemo v okviru sprejete sistemizacije 15 zaposlenih za nedoločen čas in 2 pripravnika, 
p kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

5dmf aiah -*e ,ežko postaviti fizične, finančne in opisne kazalce za izračun predlogov pravic porabe. Tožilci in 
strativno osebje je plačano za delo, ki ga opravlja strokovno, ažurno in polno zasedeno, saj so določena 

^^005 
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okvirna merila za ugotavljanje obremenjenosti tožilskega osebja z evidenco del in rešitev, z mesečnim pregledom 
zastaralnih rokov, obdobno pa tudi s kontrolo Vrhovnega državnega tožilstva RS, Ljubljana. 

5683 - Materialni stroški 

Obrazlolilev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru PP 5683 skrbi tožilstvo za pokrivanje stroškov tekočega poslovanja. 

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

Predlogi pravic porabe temeljijo na izkušnjah preteklih let in upoštevanju inflacijskih gibanj v tekočem letu. 

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

Cilj tožilstva je nemoteno poslovanje, kar pomeni, plačevanje zapadlih obveznosti v zakonsko določenem roku. 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke 

Okrožno državno tožilstvo v Krškem ne oblikuje posebnih projektov v okviru sredstev za pokrivanje materialnih 
stroškov. 

3576 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke »k v 
S sredstvi za investicije in investicijsko vzdrževanje poskušamo izboljšati delovne pogoje zaposlenim. 

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi števila zaposlenih ob sprejemanju proračuna leta 2003. 

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

Letni cilji Okrožnega državnega tožilstva v Krškem so izboljšati delovne pogoje s sredstvi, ki jih imamo na 

razpolago. ^ 
P" 

Obrazložitev projektov v okviru proračunske postavke f 

Za predvideno porabo 444.600,00 SIT ni mogoče oblikovati posebnih projektov. 

-zrr*-—j .v . •T— „ . v - t jf~" L v - ' a > v - • ' • 
- Okrožno državno tožilstvo na Ptuju 

A - Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev   

Opis podprograma 

Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, deluje na področju Okrožnega in Okrajnega sodišča na Ptuju in OkraJn®®a 
sodišča v Ormožu. Osnovna naloga tožilstva je pregon storilcev kaznivih dejanj. Pomembno je, da to^''stv0..''nieri 
svoje notranje vire, med katerimi so najpomembnejši ljudje, saj tožilstvo opravlja storitve, ki so v največji 
odvisne od usposobljenosti in osebnih lastnosti funkcionarjev. t 

Zakonske in druge pravne podlage 

Delovanje Okrožnega državnega tožilstva ureja Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94,59/99 
110/02) ter podzakonski akti. Notranjo organizacijo in poslovanje tožilstva ureja Državno tožilski red. Z n° 
organizacijo državnih tožilstev se zagotavljajo pogoji za zakonito, strokovno pravilno m pravočasno opraV-> 
tožilskih in drugih zadev. 

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

Cilji na področju reševanja zadev so zastavljeni v letnem razporedu dela Okrožnega državnega tožilstva. 
so predvsem ažurno in kvalitetno reševanje prispelih zadev z dobro, učinkovito in strokovno kadrovsko zased • 
področju finančnega poslovanja pa doseči čim večjo gospodarnost z nam odobrenimi sredstvi. Med ostalimi 
tudi zaposlitev okrožnega državnega tožilca, strokovnega sodelavca ter sprememba strokovno-tehničnega oe\o 
mesta v uradniško. 

poročevalec, št. 31/VIII 1836 
18-1"8' 

2$ 



etni 'zveđbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Letni cilji so doseči ažurno in hitrejše reševanje prispelih zadev, zmanjšanje zaostankov ter doseči rok - pod 30 dni 

frževanja spisa na tožilstvu. Kazalci za doseganje ciljev je razmerje med številom dodeljenih zadev na tožilca ter 
111 Svilom rešenih zadev ob koncu leta. 

4566 - Plače 

'"zložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

P°stavki plače so planirana sredstva za zaposlene na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju. Uporabila se bodo 
'Zplačila plač zaposlenih, dodatkov, dodatkov za delo v posebnih pogojih, prevoz, prehrano, davkov in 

spevkov na in iz plač. Prav tako se bodo sredstva uporabila za izplačilo regresa ter jubilejnih nagrad zaposlenim. 

' c'lji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
etni cilj na področju plač je doseči zaposlitev še enega tožilca in s tem dodatna sredstva za pokrivanje stroškov v 

Dri ^ ter prejeti še manjkajoča sredstva za plače. Kazalci za zaposlitev še enega tožilca so število sPelih zadev v preteklem letu. 
railoiitev projektov v okviru proračunske postavke 

200<f' P°večanega obsega dela v letu 2004, planirano zaposlitev okrožnega državnega tožilca v drugi polovici leta 

^ 89 - Materialni stroški 

"Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

^ožno državno tožilstvo na Ptuju je neposredni proračunski uporabnik in se financira izključno iz proračuna. 

S[J?'^nost tožilstva je pregon storilcev kaznivih dejanj, nuditi pravno pomoč, nastopati pred okrožnim in okrajnim 

tno •em' SCK*e'ovat' s policijo in centri za socialno delo ter nastopati v vlogi poravnavanja. Vse te dejavnosti pa ne c . ejo potekati brez finančnih sredstev. Nujno potrebna so sredstva za pisarniški material, strokovno literaturo, fc 
raževanja, elekrtiko, poštnino in druge stroške. i 

thotliS(„ : . ^ 
kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

<2°Ji5ča 23 izračun potrebnih sredstev je vsekakor število zaposlenih, nato število prispelih zadev v reševanje v 
enera obdobju. Kazalci pa so poraba sredstev preteklega leta. 

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

Pris * vlji S0 zastavlien' v Letnem planu dela Okrožnega državnega tožilstva, ki pa so usmerjeni v sprotno reševanje 
gos i Zac*ev ter odpravo zaostankov. S tem pa so potrebna zadostna sredstva za nemoteno poslovanje ter z njimi POlanti čim bolj gospodarno, učinkovito in racionalno. 

8 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Molitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
^dstva * op 24 investicije in investicijsko vzdrževanje so namenjena predvsem za nabavo manjše vrednosti pisarniške 

me ,er drobnega inventaija. 
0 in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

. 1 ca za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na številu zaposlenih na dan 30.06.2003. 
cilji na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cili* 
b0 m 

na nivoju PP so nabava pisarniške opreme manjše vrednosti ter drobnega inventaija. Kazalci s katerimi se 
°|<vj *v0 doseganje zastavljenih ciljev pa bodo odstopanja med planiranimi nabavami ter realizacijo nabave v u dodeljenih finančnih sredstev. 

C/0 
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4426 - Okrožno državna tožilstvo v Slovenj Gradcu 

A - Bilanca odhodkov 

09034403 - Administracija okrožnih državnih tožilstev 

Opis podprograma 

Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu je pristojno za opravo procesnih opravil pred Okrožnim in Okrajni™ 
sodiščem v Slovenj Gradcu. Dolžno je zagotoviti opravljanje dežurne službe 24 ur na dan. V okviru dežurne sluzi* 
je dolžno usmerjati predkazenski postopek, hkrati pa je na podlagi Zakona o policiji podana obligacij3 23 

zagotovitev policijskih ukrepov, kijih opravlja tožilec. 

ODT je nadalje dolžno nuditi pravno pomoč, sprejemati vloge na zapisnik in sodelovati pri reševanju pravnih 'n 

konkretnih vprašanj na področju sodelovanja s policijo, centri za socialno delo in drugimi. 

ODT je dolžno izvajati alternativne metode, to je odloge in poravnavanje. Oboje je zelo povečalo porabo finančnih 
sredstev. Oba instituta se izvajata na tožilstvu, kar pomeni večji obseg tožilčevega dela vzporedno tudi večji obseg 
porabe materialnih in finančnih sredstev. 

ODT je dolžno zagotoviti izobraževanje zaposlenih in na podlagi napotil Vrhovnega državnega tožilstva izvajati 
politiko pregona kaznivih dejanj. 

V okviru ODT v Slovenj Gradcu sta organizirana gospodarski in kazenski oddelek ter urad vodje ODT. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Delovanje Okrožnega državnega tožilstva ureja Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94, 59/99 ® 
110/02) ter podzakonski akti. Notranjo organizacijo in poslovanje državnega in okrožnih državnih tožilstev ur j 
Državno tožilski red. Z notranjo organizacijo državnih tožilstev se zagotavljajo pogoji za zakonito, stroko ^ 
pravilno in pravočasno opravljanje tožilskih in drugih zadev. Nadalje se uporabljajo še Zakon o sodniški slu ^ | 
(Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami), Navodila o poravnavanju v kazenskih zadevah (Uradni list RS> ' 
59/99), Zakon o kazenskem postopku, Zakon o policiji, Zakon o javnih uslužbencih ter drugi predpisi, ki ureJ' 
delovanje tožilstva. ^ 

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

Cilji na področju reševanja zadev so zastavljeni v letnem razporedu dela Okrožnega državnega tožilstva. Zastavljen^ 
cilji so predvsem ažurno in kvalitetno reševanje prispelih zadev z dobro, učinkovito in strokovno kadrov 
zasedbo. 

Na področju finančnega poslovanja pa doseči čim večjo gospodarnost z nam odobrenimi sredstvi. 

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

Letni cilji so prav tako zastavljeni v letnem razporedu dela Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu,stn!! 
k sprotnemu reševanju prispelih zadev ter dosledno spremljanje zakonskih predpisov s področja delovanja. J 
bodo merili z razmerjem med zadanimi cilji in realiziranimi cilji. 

6039 - Plače 
, t 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Od leta 1999 je na podlagi odobrene sistemizacije in plana novih zaposlitev, ki gaje pripravljalo Vrhovno w ^ 
tožilstvo RS, tožilstvo v Slovenj Gradcu, zaposlovalo na posameznem sektorju. Na tožilstvu v Slovenj Gradcu ^ 
zaposlovali tako kot smo imeli odobreno po planu. To velja tudi za pripravnike (2), za katera je sredstva is 
posebej odobrenih sredstev Ministrstva za pravosodje. 

Ker so ljudje, ki so zaposleni v stalnem delovnem razmerju, zaposlovali smo jih na podlagi odobrene sBtemiza0^ 
in plana zaposlitev, ki je po mojem vedenju imel tudi finančno pokritje, vsaj kar se tiče tožilstva v Slovenj u Q 

bi menim v končni fazi morali dobiti tudi ta sredstva. V kolikor sredstev ne bi pridobili, pač ne bi mogli dos 
opravljati ne dežurne službe, ne drugih tožilskih nalog na prvi stopnji. Menim, da je potrebno, da se iT ^ejn 

zagotovijo za opravljanje del, saj je tožilec v obdobju zadnjih treh let, glede na spremembe Zakona o kaze
vj|om. 

postopku, Zakona o državnem tožilstvu in novega Državno tožilskega reda obremenjen s tisoč in enim opra ^ 
Zahteve, ki jih nalagajo zgoraj citirani zakoni in predpisi so postale tako obširne, v kolikor jih resnično in d0 jj, 
izvajamo, da je potrebno glede na obseg dela na tožilstvu v Slovenj Gradcu imeti najmanj takšno število zap° 
ljudi, kot je to sedaj. 
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Menim, da mi ni potrebno podrobneje opisovati tožilska opravila, ki jih je prinesla spremenjena zakonodaja, ko kar 
bsežen del kazenskih zadev reši tožilec in s tem razbremenjuje sodišča (poravnave, člen 161 a ZKP, odlogi čl. 162 

> kaznovalni nalogi...), kar vse pa zahteva človeške vire, ki to opravijo. 
^'odiSla in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

khodišča na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe je postavilo Ministrstvo za finance, kazalci pa so bili 
s'anje zaposlenih na dan 30.06.2003. 

^e,ni cl,Jl na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

*~e,n' c'lj' na nivoji PP plač so zagotoviti zaposlenim izplačilo plač po veljavni zakonodaji. 

4653" Sredstva za izvedbo ZSPJS 
raz,olitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sodstva za izvedbo ZSPJS smo prenesli na postavko plač. 

- Materialni stroški 

dejavnosti v okviru proračunske postavke 
2a n ■ "em°teno delovanje tožilstva so neobhodno potrebna sredstva za materialne stroške. Poleg fiksnih stroškov so 

fr° Pomembna predvsem sredstva za variabilne stroške kot so nabava strokovne literature, ki je neobhodno 
p na vsled naglih sprememb na področju kazenskih postopkov, nadalje so nujno potrebna sredstva za 

^ ^ vnavanje po čl. 161.a, sredstva za izobraževanje in drugo. 

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

khodišča pravic porabe temeljijo na podlagi indikatoijev, ki jih je določilo Ministrstvo za finance, števila 
^ Poslenih ter porabe iz preteklih let. 

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

cilji so realizacija zastavljenih ciljev določenih v letnem planu za leto 2005. Prav tako je cilj z odobrenimi 
stvi gospodarno in učinkovito poslovati. 

^ - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
rOllo}h j n dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ma
0k^ dejavnosti proračunske postavke se bodo planirana sredstva porabila za nabavo pisarniškega materiala 
J e vrednosti in drobnega inventaija. 

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

Sodišče za planiranje sredstev za investicije, je število zaposlenih na dan 30.06.2003. 
rffti 

J na nivoju proračunske postavke in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
1 Cl'ji so nabava pisarniške opreme in drobnega inventaija manjše vrednosti. 
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SPU/PU - IZDA TKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI 

44 TOŽILSTVA 

Bilanca odhodkov Leto 20"5 

tolarji v tisoč 

SPU/PU/PPP/GPR/PPR 
Sprejeti 

proračun 2005 
 (D (2)  " (3) " (4)-(1)+ (3) 

Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa ^5 
proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 Prora u (5) 

rebal- 

44 IjTOŽlLSTVA I 3.745.943 jr 100,00| r 251.524^ | 3.997 4671 r 

{■4411 I Vrhovno državno tožilstvo RS 
J 882.792 

09 PRAVOSODJE 

0903 Delovanje tožil; 
09034401 Administracija vrhovnega državnega 

tožilstva 

|4416_|;Okrožno državno tožilstvo v Celju 

09 PRAVOSODJE 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 
09034403 Administracija okrožnih državnih 

tožilstev 

J 23,57|' 11.204 1 893.996"| 

882.792 

882.792 
882.792 

323.225 I 

23,57 

2157 
23,57 

11.204 

1L204 
11.204 

893.996 

893.996 
893.996 

8,631 j 39.27SY 362jof| 

323.225 

323.22? 
323.225 

8,63 

8.63 
8,63 

39.275 

39.275 
39.275 

362.500 

262=502 
362.500 

j44T7^jOkrožno^državniOtožilstv^^l<opru^ 221.501^ [ 19.615 K 241. 

09 PRAVOSODJE 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 
09034403 Administracija okrožnih državnih 

tožilstev 

221.501 

221,$01 

221.501 

[^>l^_j^Ok£ožno_drj£vno_tožilstvo_^jCran j u ^ , 220.760^ [~ 

09 PRAVOSODJE 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 
09034403 Administracija okrožnih državnih 

tožilstev 

220.760 

220.760 

220.760 

5,91 

5,91 

5,89 

m 
5,89 

19.615 

19615 
19.615 

11.980 

11.980 
11.980 

241.116 

24JJJ£ 
241.116 

~232.74(f)[ 

232.740 

232J40 
232.740 

6,03 

0 
6,03 

5,82 

5,i .82 

[4419 ^Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani j|l j97^146j T 23£5^ [^^^975j| [^^^S^l^ljj 

09 PRAVOSODJE 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 
09034403 Administracija okrožnih državnih 

tožilstev 

897.146 

897,146 
897.146 

[4420^^0kroinojiriavno^toiUlstv<M^1siniboru^^^[^^^34r£78j| 

09 PRAVOSODJE 

0903 Delovanje tožilstva in pravobranilstva 
09034403 Administracija okrožnih državnih 

tožilstev 

341.078 

341.078 
341.078 

[4^^JOki^žnojdri^vn^^iištv^^Iu!rskrSoboti^[^^^^6X526J \ 

09 PRAVOSODJE 

0903. Delovanje tožilstva in pravobranilstva 
09034403 Administracija okrožnih državnih 

tožilstev 
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V/fV'lZD* tki po programski strukturi Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

^U/p^ 
""PP/GPR/ppR 

Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 
proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 _ proračuna 2005 proračuna 2005 
   (1)   (2)   (3) (4) =»(!) +(3) (5) 

^ '^Sii^JJ^J^avn^ožilstvc^Krškeni^ 

^ PRAVOSODJE 

^^^lavaiijgježiistva jn pravobranilstva 
^ Administracija okrožnih državnih 

i  tožilstev 
^1 

državno tožilstvo na Ptuiu 

% PRAV0S0DJE 

in pravobranilstva 
Administracija okrožnih državnih 

^ tožilstev ^ »upuste 

l^radcu 

0903 PRAV°SOdje 

°90344^
!3yaili£Je^,stva 

Administracija okrožnih državnih 
tožilstev 

158.414|r 

158.414 

I1M14 
158.414 

tej-gg  
*J-^^^2_državno tožilstvo v Novi Gorici | 

pravosodje 

0^ ^^aikMilstva in pravobranilstva 
' Administracija okrožnih državnih 

tožilstev 

«jQjTojno državna tožilstvo v Novem mestu |r 155.966 |' 

pravosodje   

^^^.tožilstva in pravobranilstva 

Administracija okrožnih državnih 
tožilstev 

' 4,23| '-«36^ 157.5781 1 3,941 

4,23 

m 
4.23 

-836 

-836 
-836 

155.966 

1SS.966 
155.966 

4,16 

4.16 
4,16 

2.221 

2.221 
2.221 

131.547 

131,547 
131.547 

3,51 

Mi 
3,51 

3.961 

3.961 
3.961 

130.387 

130.387 

130.387 
130.387 

3,48 

3.48 
3,48 

4.704 

1204 
4.704 

119.602 

119-602 
119.602 

3,19 

M2 
3,19 

20.040 

20,040 
20.040 

157.578 

137.578 
157.578 

1.22^; 158.187| j 

158.187 

158.187 
158.187 

II 131.5471 j 3,5H1 3.9611| 135.5081 £ 

135.508 

135.508 
135.508 

II 3,48| | 4.70T|| 135.091~| 

135.091 

135.091 
135.091 

V 119.602 1! 3,1911 20.040^1 ~ 139.642^ 

139.642 

139642 
139.642 

3,94 

3.94 
3.94 

3,96| 

3,96 

3.96 
3,96 

3^ 

3^9 

3.39 
3,39 

jM 

3,38 

2M 
3,38 

M9j 

3,49 

149 
3,49 
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DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS 
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KAZALO 

4512 - Družbeni pravobranilec RS   -    1844 
A - Bilanca odhodkov 

09034501 - Administracija družbenega pravobranilca  1844 
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A - Bilanca odhodkov 

09034501 - Administracija družbenega pravobranilca 

Opis podprograma 

Družbeni pravobranilec RS je samostojni državni organ, ki opravlja z zakoni določene funkcije v zvezi z varstvo® 
družbene lastnine. Svojo fUnkcijo opravlja na celotnem območju države. Družbeni pravobranilec RS in njeg 
namestniki so za svoje delo odgovorni Državnemu zboru RS. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakoni, ki organu nalagajo varstvo družbene lastnine so: Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih °se^ 
v lasti Slovenske razvojne družbe d. d. (ZZLPPO), v skladu z določbo 63. člena navedenega zakona še neka 
določbe Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) ter Zakon o Družbenem pravobranilcu RS (ZDrurJ- 

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

Družbeni pravobranilec RS je v skladu z navedenimi zakoni dolžan skrbeti za odpravo oškodovanj družbene lastnine 
z vlaganjem ustreznih tožb pred pristojnimi sodišči na podlagi revizijskih poročil Agencije RS za revidff J 
lastninskega preoblikovanja podjetij. Čeprav je Agencija RS za revidiranje podjetij končala z delom 31. Q 
mora Družbeni pravobranilec RS nadaljevati z obravnavanjem in reševanjem nedokončanih zadev. ZaK° 
družbenem pravobranilcu RS določa, da le-ta opravlja aktivnosti v zvezi z varstvom družbene lastnine, dokie 
pravnomočno rešena zadnja tožba, ki jo v zvezi s to aktivnostjo vloži. 

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

Na dan 1.1. 2005 je bilo odprtih oziroma še ne povsem zaključenih 30 revizijskih poročil od 1248 skupaj PJ^j^j $ 
času od 1. 7. 1993 do 31. 12. 2004. Na podlagi prejetih poročil je organ v istem obdobju vložil 339 tožb ^ ^ ^ 
odprave oškodovanj družbene lastnine, od katerih na dan 1.1.2005 Še ni rešenih oziroma pravnomočno kon^' g • % 
tožb, ki jih pristojna sodišča še vedno obravnavajo, 2 zadevi pa Družbeni pravobranilec RS rešuje na P° 
genr4alneg pooblastila po Zakonu o Družbenem pravobranilcu RS. Družbeni pravobranilec RS bo svoje aktivno 
letu 2005 usmeijal tako, da bo kot tožeča stranka v postopkih na sodiščih prispeval k temu, da se vložene ^ 
čimprej končajo s pravnomočno odločitvijo sodišča ali pa, v sporazumu s toženo stranko, s sodno ali izvens 
poravnano. Glavni cilj delovanja Družbenega pravobranilca RS je odprava z revizijskimi poročili ugotovj 
oškodovanj družbene lastnine. 

3050 - Plače 

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

Potreben obseg sredstev za plače za leto 2005 se je planiral na osnovi veljavnih predpisov, ki so bili v iiporab^. 
določitev in obračun plač v obdobju januar do april 2005 ter obstoječega števila zaposlenih. Upoštevalo se je'■ 
2,0 % povečanje izhodiščnih plač od julija 2005 do konca leta. Prav tako se je upoštevalo tudi 3,04 % P°v 

zneska dodatne premije KDPZ od avgusta 2005 do konca leta. 

3374 - Materialni stroški 

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

Pri planiranju sredstev za materialne stroške smo izhajali iz realizacije proračuna za leto 2004 in v P°v?^fza 
povečali planirana sredstva za predvideno stopnjo inflacije v višini 2,5 %, kot izhaja iz Proračunskega pnr° 
pripravo predloga rebalansa za leto 2005. 

7994 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

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

Sredstva so planirana na osnovi načrta nabav malih vrednosti in na osnovi načrta zamenjav le-teh, ki so dotrajan 

poročevalec, št. 31/VIII 1844 
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SfV/PU. 
<52 

IZDATKI PO PROGRAMSKI STRUKTURI Bilanca odhodkov 
^ŽBENIPRA vobranilec rs 

Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

SpU/PU, '""PP/GPR/PPR 
Sprejeti Strukt. sprej. Spremembe Predlog rebalansa Strukt. rebal. 

proračun 2005 proračuna 2005proračuna 2005 proračuna 2005 proračuna 2005 
(»)  (2)  (3) (4) = (1) + (3) (5) 

■^jDRtJŽBENI 

09 

PRAVOBRANILEC RS | 169.912]|; 

Družb e 
J- 

yni pravobranilec RS  

PRAVOSODJE 

Bsiovan^ejožilstva in pravobranilstva 
' Administracija družbenega pravobranilca 

169.912 i 

100,00| I -10.0771' i 59.83S | 

TS9.835 | 

100,00| 

100,00| I -10.077 100,00| 

169.912 

169.912 
169.912 

100,00 

1<X>,09 
100,00 

-10.077 

-100.77 
-10.077 

159.835 

159,835 
159.835 

100.00 

100.00 
100,00 
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DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS 
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KAZALO 

4514 - Državno pravobranilstvo RS  1848 
A - Bilanca odhodkov 

09034502 - Administracija državnega pravobranilca  1848 

09054501 - Odškodnine neupravičeno obsojenim in za postopke pred ESČP    1849 
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4514 - Državno pravobranilstvo RS 1 >Y#zx - 
'•: ' r~^ -* C" -V* 

A - Bilanca odhodkov 

09034502 - Administracija državnega pravobranilca 

Opis podprograma 

Državno pravobranilstvo je zastopnik Republike Slovenije in drugih subjektov, določenih v Zakonu državne"1 

pravobranilstvu, pred sodišči in upravnimi organi. Državno pravobranilstvo je samostojen državni organ in opravlj2 

tudi druge naloge določene s posebnimi zakoni. 

Zakonske in druge pravne podlage 
avnih Podlago za delo Državnega pravobranilstva predstavljajo Zakon o državnem pravobranilstvu, Zakon o JaV 

uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektoiju, Pravilnik o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v državni 
tožilstvih, v državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških, Uredba o določitvi dodatkov 
strokovnim in administrativno-tehničnim ter' drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, javnl 

pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o prekrških, Zakon 
upravnem sporu, Zakon o davčnem postopku, Zakon o vzajemnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon 
denacionalizaciji, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o brezplačni pravni pomoči, Zakon o revizi)1 

postopka javnega naročanja in Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. 

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

Državno pravobranilstvo v skladu z zakoni navedenimi pod točko 1 zastopa državo in državne organe pre(' 
domačimi in mednarodnimi sodišči, pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in upravnimi organi pa nastop3 

tudi kot zastopnik javnega interesa. V vseh tekočih zadevah z vlogami predstavlja stališča svoje stranke oz. Javne®0 

interesa, udeležuje pa se tudi obravnav pred različnimi sodišči in upravnimi organi. Obseg dela v letu 2005 ne 
manjši, saj se število novih odškodninskih zahtevkov zoper državo ne zmanjšuje, država pa tudi postaja bolj akt) 
pri uveljavljanju in izteijevanju svojih teijatev. 

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

Državno pravobranilstvo si bo prizadevalo, da bodo opravljene vse potrebne aktivnosti za kvalitetno zastopanJe 

države in državnih organov v postopkih pred sodišči in upravnimi organi. 

g 
<t !/•> 

l c/i 

3052 - Plače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaposlenim osebam na Državnem pravobranilstvu bodo izplačane plače in drugi prejemki v zvezi z delom. 

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

Potreben obseg sredstev za plače za leto 2005 se je planiral na osnovi veljavnih predpisov, ki so bili v 
določitev in obračun plač v obdobju januar do april 2005 ter obstoječega števila zaposlenih. Upoštevalo se je 
2,0 % povečanje izhodiščnih plač od julija 2005 do konca leta. Prav tako se je upoštevalo tudi 3,04 % poveča 
zneska dodatne premije KDPZ od avgusta 2005 do konca leta. 

3376 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke » 

Sredstva iz proračunske postavke bodo porabljena za vse nujno potrebne stroške poslovanja. 

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

Pri planiranju sredstev za materialne stroške smo izhajali iz realizacije proračuna za leto 2004 in v P0*?*® za 

povečali planirana sredstva za predvideno stopnjo inflacije v višini 2,5 %, kot izhaja iz Proračunskega priročni 
pripravo predloga rebalansa za leto 2005. 
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•^86 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

^"zlolilev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka se nanaša na sredstva za finančni leasing in sredstva za male investicije. 
Sodišča in kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 

Sredstva so planirana na osnovi načrta nabav malih vrednosti in na osnovi načrta zamenjav le-teh, ki so dotrajane, 
redstva za plačilo mesečnih obrokov finančnega leasinga so izračunana na osnovi amortizacijskega načrta, 

gg*-no po deviznem tečaju predvidenem v Proračunskem priročniku za pripravo predloga rebalansa za leto 

- Odškodnine neupravičeno obsojenim in za postopke pred ESĆP  

Podprograma 
^ okviru navedenega podprograma vodimo postavke za odškodnine neupravičeno obsojenim, odškodnine zaradi 

jenja v nerazumnem roku, odškodnine na podlagi prijateljskih poravnav sklenjenih v postopku pred Evropskim 
'ščem za človekove pravice in odškodnine na podlagi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. 

0,iske in druge pravne podlage 

državno 
državne 

pravobranilstvo kot zastopnik Republike Slovenije opravlja naloge podprograma na podlagi Zakona o 

^' Odškodnine po sklenjeni prijateljski poravnavi 
bf"Qy/ v, 

^javnosti v okviru proračunske postavke 

Prit>'\V'rU re^evanja pritožb pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu lahko država sklene s 
letu } k°m prijateljsko poravnavo. Ni možna natančna ocena, koliko poravnav bo Republika Slovenija sklenila v 
Re t • k°r J'e tu<*' 0(* V0'Je pritožnikov odvisno, ali bodo sprejeli ponujeno poravnavo. V letošnjem letu je lika Slovenija iz naslova sklenjenih prijateljskih poravnav že izplačala 2.645 tisoč SIT. 
°dtfč ■ 

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

štev'i '3rec'v'denih prijateljskih poravnav oziroma sredstev za izplačilo teh poravnav je bil narejen na podlagi 
nP .' ,

a ^dev, ki jih obravnava Državno pravobranilstvo (preko 300 zadev) in števila sklenjenih poravnav v 
Pre,<*lemletu(23 zadev). 

^ nem pravobranilstvu, Zakona o kazenskem postopku (ZKP) in Zakona o prekrških (ZP). 

Baročni cilji podprograma In kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

pržavno pravobranilstvo vodi na podlagi ZKP in ZP postopke za izplačilo odškodnin pred vložitvijo tožbe. Kot 
opnik Republike Slovenije pred Evropskim sodiščem za človekove pravice pa Državno pravobranilstvo vodi 
' Postopke na podlagi katerih lahko pride do sklenitve prijateljske poravnave o plačilu odškodnine na podlagi 

jateljske poravnave. Ker pa se pojavljajo še težave glede realizacije sodb Evropskega sodišča za človekove 
g Vlce> je bila na pobudo Ministrstva za finance dodana tudi proračunska postavka odškodnina na podlagi sodb 
. ,°Ps'ce8a sodišča za človekove pravice. Sredstva za odškodnine po ZKP in ZP in za prijateljske poravnave oz. 

Evropskega sodišča za človekove pravice se Državnemu pravobranilstvu zagotavljajo v proračunu vsako leto. 

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

^Pravljene bodo vse potrebne aktivnosti, da bo Državno pravobranilstvo odškodninske zahtevke po Zakonu o 
ji - Cl^skem postopku in Zakonu o prekrških ter predloge Evropskega sodišča za človekove pravice za eventualne 

mtve prijateljskih poravnav pravočasno in brez odlašanja obravnavalo. 

349g . v 

Ob * ^odnine na podlagi sodbe "Molita dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Prit0^0 s°d'šče za človekove pravice v primerih, ko ugotovi, da je pritožba pritožnika dopustna, država pa s 
Zadoš£l^°m n' usPe'a oz'roma ni želela skleniti prijateljske poravnave, obsodi državo na plačilo primernega 

kazalci (indikatorji) na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe 
zraCun temelji na predvidevanju, da Republika Slovenija v letu 2005 ne bo obsojena na več kot 5000 tisoč SIT. 

'8. 
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5329 - Odškodnine zaradi sojenja v nerazumnem roku 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmetne odškodnine lahko Državno pravobranilstvo z oškodovanci dogovori z izvensodno poravnavo na podlaS1 

odškodninskega zahtevka, ali s sodno poravnavo na podlagi vložene tožbe. V kolikor Republika Slovenija ui 
oškodovanec poravnave nebi dosegla, je lahko Republika Slovenija obsojena v civilnem postopku in tudi tovrstne 
odškodnine bi se plačale iz iste proračunske postavke. 

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

Na podlagi števila vloženih zahtevkov ter kriterijev za določitev odškodnin je bil narejen izračun predvidenega 
zneska za popravo krivic, vendar je ustreznost dodeljenih zneskov, ker višine in časa dospelosti odškodnin ni 
mogoče vnaprej predvideti, negotova. 

' 8436 - Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenim 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Državno pravobranilstvo obravnava odškodninske zahtevke neupravičeno obsojenih oseb pred vložitvijo tožbe. 

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

Na podlagi števila vloženih zahtevkov ter kriterijev za določitev odškodnin je bil narejen izračun predvidenega 
zneska za popravo krivic, vendar je ustreznost dodeljenih zneskov, ker višine in časa dospelosti odškodnin 
mogoče vnaprej predvideti, negotova. 



S?V/PV' j2DA tki po programski strukturi 

 VHO PRA VOBRAN1LSTVO RS  

^/PU/ppp/GpR/ppn 

Bilanca odhodkov Leto 2005 

v tisoč tolarjih 

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

Sj'SiA 
[RS 

(D 

avno pravobranilstvo 

^4 

09 

J 

1.375.133 
J 

Državi no pravobranilstvo RS DC 1.375.133 

PRAVOSODJE 

^ž]ay_anie to?iktva ;n pravobranilstva 
Administracija državnega pravobranilca 

^ fitouas 
09OS45qi O 

Odškodnine neupravičeno obsojenim in 
postopke pred ESČP 

1.375.133 

1.108.317 
1.108.317 

266.816 
266.816 

(2) 

100,001 

100,00 

80.60 
80,60 

19.40 
19,40 

(3) 

56.703 

\\ 100,001 ; 56.7031r 

56.703 

124.286 
124.286 

-67,583 
-67.583 

(4) = (1) + (3) 

I. 1.431.837 

1.431.837 

1.431.837 

1,232.603 
1.232.603 

199,234 
199.234 

iC 

(5) 

100,001 

100,001 

100,00 

86.09 
86,09 

13.91 
13,91 
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redl°g zakona o 

Spremembah in dopolnitvah 

0 tflKONfl 0 IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2004 IN 

2"05 (ZIPRS0405-A) 

Postopek - EPA 237 - IV 

LADA REpUBLIKE SLOVENIJE 
EVA; 
številka 2005-1611-0107 
Ljubljano 00712-19/2005/8 a' 12-05.2005 
Vlada r 
določila Slovenije je na 24. redni seji dne 12.5.2005 

Do!ni°GA ZAK0NA 0 SPREMEMBAH IN 
pROR4* itvah ZAKONA O IZVRŠEVANJU 
2005 REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2004 IN 

ki ga _ 
°dstavka 'i'3 V ot3ravnavo na podlagi 143. člena in drugega 
Sl°venii0 

64, člena poslovnika Državnega zbora Republike 
^ Po nujnem postopku. 

^epubij^^klik0 Slovenije predlaga Državnemu zboru 

E°Polnitvah'OVeni'e' da Predlo9 zakona 0 spremembah in Slo, 'venije zakona o izvrševanju proračuna Republike 
2a le,i 2004 in 2005 obravnava po nujnem postopku. 

Zakon je treba obravnavati hkrati s predlogom rebalansa 
državnega proračuna za leto 2005, saj omogoča njegovo 
uveljavitev in posledično izvrševanje, poleg tega pa so 
vsebinske rešitve med zakonom in rebalansom tesno 
povezane. Zato je zakon treba sprejeti takoj po sprejemu 
rebalansa proračuna za leto 2005. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Andrej Bajuk, minister za finance, 
Bogomir Špiletič, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
Alenka Bratušek, v.d. generalnega direktorja, Ministrstvo 
za finance. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2004 
IN 2005 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 
in 2005 je Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
državni zbor) že sprejel skupaj z obema proračunoma. Ker je 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) določila predlog 
rebalansa proračuna Republike Slovenije za letošnje leto, je 
potrebno tudi ta zakon prilagoditi spremembam v proračunu, ki 
so predvidene z rebalansom, saj bi sicer med obema 
dokumentoma obstajalo neskladje. Glede na pravno naravo 
državnega proračuna je uveljavitev zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije neposredni pogoj za uveljavitev 
tako proračuna kot tudi rebalansa proračuna. Sprememba zakona 
je potrebna, ker vsebuje rešitve, ki so neposredno povezane z 
načinom zagotavljanja pravic porabe v rebalansu proračuna, 
zniževanjem proračunskih izdatkov oziroma racionalno porabo 
proračunskih sredstev in financiranjem izdatkov proračuna. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih 
proračunskih principov, saj so ta opredeljena v 2. členu Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02 in 
110/02; v nadaljevanju: ZJF). Le-tem predlog zakona tudi sledi. 
Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče 
in nemoteno izvrševanje sprejetega rebalansa proračuna. 

1. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenosti predlagane ureditve pravu EU 

Ta zakon ni predmet prilagajanja slovenske ureditve pravu EU, 
tako kot to velja za ZJF. Za razliko od sistemskih proračunskih 
zakonov držav iz EU, ki urejajo podobne vsebine kot naš ZJF, je 
ureditev, da se proračun države in zakon o izvrševanju državnega 
proračuna sprejemata v oblikah dveh različnih pravnih aktov, 
poznana predvsem v germanskih pravnih sistemih (Avstrija in 
Nemčija). Tega razlikovanja ne poznajo v anglosaksonskem 
(Velika Britanije) in skandinavskem (Švedska) pravnem sistemu. 

Tako na primer tudi avstrijski in nemški zakon o izvrševanju 
proračuna urejata obseg zadolževanja države in različna 
pooblastila vladi in ministru za finoice pri izvrševanju proračuna. 
Proračuni pa vsebujejo tabelarne prikaze razreza proračunskih 
sredstev po proračunskih uporabnikih. 

Švedski parlament sprejme samo proračun, ki po področjih 
proračunske porabe določa cilje in naloge ter okviren razrez 
sredstev, in daje vladi določena pooblastila za spreminjanje 
proračuna, kar je v našem pravnem sistemu vsebina zakona o 
izvrševanju proračuna. 

4. Ocena finančnih posledic predloga zakona 
državni proračun in druga javna financn 
sredstva 

državne!!3 

Z uveljavitvijo tega zakona se bo uveljavil rebalans s|eCjjce, 
proračuna za leto 2005, s čimer bodo nastale finančne v 
ki jih prinaša rebalans proračuna. 

5. Zagotovitev sredstev za izvajanje predlog3 

zakona v državnem proračunu 
, tv/a v državne-" 

Za izvajanje tega zakona so zagotovljena sreosiv ^Qna ima 
proračunu oziroma rebalansu proračuna. Predl°9 jržavne9a 

finančne posledice, ki so skladne predlogom rebalan 
proračuna za leto 2005. 

6. Druge posledice, ki jih bo imel predlog s 

zakona 

Predlagatelj zakona načrtuje, da bo zakon ornoi 
izvrševanje proračuna. 

II. BESEDILO ČLENOV 

gočal učinkov^ 

1. člen leti 
V Zakonu o izvrševanju Proračuna Republike Slo'v® j^a noV 
2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) se za 1 ■ cle" 
1.a člen, ki se glasi: 

»1.a člen ... 
blike Sloven'!a 

S tem zakonom se za spremembe proračuna RePu ^inanci'a^ 
za leto 2005 določa tudi izvrševanja programa 
proračuna.« 

2. člen 
ki s0 

V 6. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji 
glasi: 

. 23 pi'4*' 
»(3) V letu 2005 se prihodki po Zakonu o izdaji obv®g[j'avitve 
odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi raz ^odk1" 
zaplembe premoženja (Uradni list RS, št. 49/9 ) eg3 naf' 
Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in po p0f,-1),k'' 
(Uradni list RS, št. 18/01, 111/01, 67/02 in 5. ^nSke druZ^ 
Republika Slovenija prejme od Slovenske odško 0bv®zn'd|<j 
d.d. in se uporabijo za plačilo obresti za iz jLdk0v. Prih.''n0 
evidentirajo kot prihodki v bilanci prihodkov in od ^ ^ zapien[riia loenurajo koi pnnoaKi v Diianci prinourv-" ■■■ -. g zov. nja 
po Zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnin ož® ^ 
premoženje zaradi razveljavitve kazni zap'eiT1

konu o Pla„g 

odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ( b|j|<aSlov8^j0 
št. 18/01,111/01,67/02 in 54/04-ZDoh-1),_ki jih g0 uPor3 
prejme od Slovenske odškodninske družbe, d. • ^ eViden' 
za odplačilo glavnic iz naslova izdaje obveznic, ^ 
kot prejemki v računu finančnih terjatev in naložb-' 

Podobno kot za Švedsko velja tudi za proračun Velike Britanije. 
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3. člen 
C) V 8 a. 
*a uravn . se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »Ukrepi teženje proračuna v letu 2004 in 2005«. 

SprejeteVern ods.tavl<u se 23 besedilom »glede na načrtovane v m Proračunu leta 2004« doda besedilo »in 2005«. 

(1) V 
4. člen 

' 12 čie 
^pitaiskh „se v 1) ,0čki za besedilom »kupnine od prodaje 2005,, ' na'°žb, ki se v proračun leta 2004« doda besedilo »in 

(2) Či rtata Se 2) in 3) točka. 

5. člen 
^ Čl 

Se glasi- U S6 2a clru9'rn odstavkom doda nov tretji odstavek, ki 

"(3) N 
Usl<lajevan6nSk-a sredstva s Postavke 5633-Sredstva za 
^ nis° bila P nesorazmerij pri Ministrstvu za javno upravo, 
°'1Se9 pre P0ra')''ena v 'etu 2005, se prenesejo v leto 2006. Za 
''n3nčnern 

ne?en'tl sredstev se povečata obseg sredstev v nacrtu Ministrstva za javno upravo, in proračun.« 

(1)V 
6. člen 

glasi- ^enu se v prvem odstavku doda nova 1. točka, ki se 

Podp 
''nančnih v okviru glavnega programa med predlagatelji 
p°same2n acrtov. pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
^Proaram^3 poclPr09rama ne sme presegati 15% obsega 
^se^nji i 9 V spreie,erTi proračunu.«, 

• m 2. točka pa postaneta 2. in 3. točka. 
' V d 

P'ač« po^
ern odstavku se v 3. točki za besedami »o sistemu 

nova ^ Pre°stalo besedilo pa se črta. Za 3. točko se Va4-»očka, ki se glasi: 

nes°ra2rr!eraVl<0 5633-Sredstva za usklajevanje plačnih 'I Pri Ministrstvu za javno upravo.«, 

°sedanje ' do 8. točka pa postanejo 5. do 9. točka. 

7. člen 
21-člen Se glasi- U Se 2a ,retiim odstavkom doda nov četrti odstavek, 

ki 

^0s|QvnerT1
Sr®dn' uPorabnik lahko v letu 2005 sklene pogodbe 

n n® po tre,)em odstavku tega člena največ do 
^slednjih L h 

9a pravic porabe, in ki zapadejo v plačilo v 
i,^a^ena r,~: fkupno z ostalimi pogodbami po tretjem odstavku 

°s'a|irni Dr,n
naJJ®

mu' ki zapadejo v plačilo v letu 2006, skupno v,sinP *ruyodbami nn trQt;0™ „„i,,«* , 
l 

Vrv c'enanaivo^ ^ r"." 
l6 

0r^ČUnu 7 i v'^'ne 20o/o obsega pravic porabe, načrtovanih 4|ena 
a eto 2005 za namene iz prvega in drugega odstavka 

nep°sredn 
6pan'e po9°db o finančnem najemu ni dovoljeno 

(2) V 9 Uporatlnike državnega in občinskih proračunov.« 

^ 2 'očka "n ^etr,em odstavku, ki postane peti odstavek, se 
(3j ^ ' °sedanje 3. do 5. točka postanejo 2. do 4. točka. 

C's,avek an'' ^e,rtl do deveti odstavek postanejo peti do deseti 

8. člen 

(1) V 22. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzema in 
plačuje obveznosti za realizacijo načrta razvojnih programov v 
breme pravic porabe na ustreznih postavkah v njegovem 
finančnem načrtu za tekoče leto, v breme proračunov prihodnjih 
let pa lahko prevzema navedene obveznosti skladno s prejšnjim 
členom.« 

(2) Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Skupna vsota vseh proračunskih virov za projekte načrta 
razvojnih programov v letu 2006 (2007, 2008, 2009) pri 
posameznem predlagatelju finančnega načrta ne sme biti večja 
od vsote proračunskih virov za projekte v letu 2005 za več kot 10 
% (v letu 2007 15%, v letu 2008 20%, v letu 2009 25%), razen ko 
na predlog ministrstva, pristojnega za finance, drugače odloči 
vlada.« 

9. člen 

Za dosedanjim besedilom 25. člena, ki postane prvi odstavek, se 
doda drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena in drugi odstavek 56.a 
člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni 
list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04 in 
141/04) se obveznosti iz naslova vračila zamudnih obresti od 
davka od prometa in storitev, nastale zaradi odločbe Ustavnega 
sodišča RS št. U-l-356/02 z dne 23. septembra 2004 plačujejo s 
podračuna 'Davek na dodano vrednost po obračunu', številka: 
01100-1008305527, ter se evidentirajo v breme prihodka 704000 
- Davek ha dodano vrednost po obračunu.« 

10. člen 

(1) V 31. členu se v drugem odstavku število »422.875.750.000« 
nadomestf s številom »415.435.373.000«. 

(2) Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Ne glede na določbe 84. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 
110/02 - ZDT-B) lahko minister, pristojen za finance, za odločanje 
o sklepanju poslov v zvezi z zadolževanjem države in 
upravljanjem z državnimi dolgovi v okviru instrumentov 
zadolževanja, rokov in višine zadolžitev, določenih v letnem 
programu financiranja proračuna, ki ga sprejme vlada, pooblasti 
drugo osebo s pisnim pooblastilom.« 

(3) Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek. 

11. člen 

V 38. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 

»2. leto 2005 določi v višini 99.175 tolarjev.« 

12. člen 

(1) V 42. členu se v drugem odstavku besedilo »pričetka uporabe 
zakona o sistemu plač v javnem sektorju v letu 2004« nadomesti 

'S. 
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z besedilom »začetka izplačila plač po Zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno 
besedilo)«. 

(2) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Ne glede na prejšnji odstavek se lahko tudi po uveljavitvi tega 
zakona določi plača po prvem odstavku 65. člena Zakona o 
delavcih v državnih organih (Uradni list RS - stari, št. 15/90, 5/91, 
18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91, 4/93, 13/93 - ZNOIP, 18/94 
- ZRPJZ, 41/94, 70/97, 87/97, 38/99 in 56/02 - ZJU) zaposlenim 
na delovnih mestih, za katera so potrebna posebna znanja in 
sposobnosti ter so nujno potrebna za nemoteno opravljanje 
prioritetnih nalog organa. K spremembam in dopolnitvam 
sistemizacije v organih državne uprave, s katerimi se določijo 
takšna delovna mesta, mora dati soglasje vlada.« 

13. člen 

V 43. členu se v prvem odstavku za besedami »izplačevati plač 
v breme teh postavk« vejica nadomesti s piko, preostalo besedilo 
pa se črta. 

52.b člen 
(posredovanje podatkov za obveznos 

Neposredni uporabniki državnega in občinskih P vzetih 
trimesečno poročajo Ministrstvu za finance ° P |<redita, 
obveznostih iz naslova poslovnega najema in blagovn 
katerih rok zapadlosti je daljši od 60 dni. 

52.c člen .> 
(posebnosti pri analitičnih evidenca ) 

Hpla in drug'^1 

Podatki, ki so v analitičnih evidencah stroškov a ora&jn3 
osebnih prejemkov vneseni pred sprejemom rebalan |ansa ne 
Republike Slovenije za leto 2005, se po sprejemu r ^a^eSa 

spreminjajo, temveč se upoštevajo pri izvrševanju p0dlagi 
načrta novo nastalih proračunskih uporabnikov, n3viadi ReP""1*! Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vi in 
Slovenije (Uradni list RS, št. 123/04) ter Uredbe o spr _ g(jnj list 
dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrste 
RS, št. 138/04).« 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

14. člen 

V 51. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Vlada lahko med letom spreminja in dopolnjuje letni program 
prodaje finančnega in stvarnega premoženja države, če se 
spremembe in dopolnitve nanašajo na vključitev premičnega 
premoženja.« 

15. člen 

Za 52. členom se dodajo novi 52.a, 52.b in 52.C. člen, ki se glasijo: 

16. člen 

(1) Na podlagi 52b. člena zakona neposredn^^ za )i 
državnega in*občinskih proračunov poročajo M'm (rjrnesečiu 

nance do 15. v mesecu, ki sledi zadnjemu mesecu 

bnik' 

prvo trimesečje pa se začne šteti z novim 
po uveljavitvi tega zakona. 

mesecem, k's0 prične 

(2) Neposredni uporabniki državnega in občinski r0{jova" 
morajo ministrstvu za finance do 30. junija 200 p0godb 0 

poročilo o vseh prevzetih obveznostih iz našlo za|<on3- 
T-.-*   .,„oiiavitve'09d 

»52.a člen 
(poročanje o izvrševanju proračuna) 

Ne glede na določbo 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - 
ZDT-B) minister, pristojen za finance, poroča vladi v septembru o 
izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2005. 

17. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi 
Republike Slovenije. 

,i v Uradni 
listu 

18. 
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III. OBRAZLOŽITEV: 

1(1 členu; 

Razširit 
Pr°računV\VSebine (>>'zvr^evanJa programa financiranja 
/e «0,0*«) ie Potrebna zaradi konkretizacije 84. člena Z J F, kar 
°b$tojeg no z 10- členom tega zakona (sprememba 31. člena 

93 zakona) in obrazloženo v obrazložitvi k temu členu. 

Kl členu; 

M^r°račun 0<* Slovenske odškodninske družbe, d.d. prejme 
iaPlenjen° zakonu 0 izdaji obveznic za plačilo odškodnine za 
Pfe")ožen° premoženie zaradi razveljavitve kazni zaplembe v°inega 

m Pr'hodke po zakonu o plačilu odškodnine žrtvam 
0clPl3čii0 

povoJnega nasilja, ki se uporabijo za plačilo obresti in 
'otfeno evr?Vn'C 'Z naslova izdaje obveznic. Pri tem je potrebno 

odpisu ent'rat' omenjene prihodke. Prejemke, ki se nanašajo 
i* Potreb ° ot3resti v bilanco prihodkov in odhodkov, medtem ko 
9vfaentiraf° pre]6mke, ki se nanašajo na odplačilo glavnic, 1 v računu finančnih terjatev in naložb. 

*3- členu; 

^rePiZg u ravn°teženje proračuna so predvideni tudi v letu 2005. 

členu: 

^le,u2005 n 
la ""a/ice q doa vplačal že dva priliva, kijih je Ministrstvo al<ong 0 i Sektor za proračun razdelilo, skladno s 6. členom 
"a Ustrezn

as,n'nsl<em Preoblikovanju podjetij in sklepom vlade, 
Pmračunske postavke pristojnih ministrstev. 

Pr°ckje kan t>em'n tre,iem odstavku razporeja prihodke iz naslova 
fVideva'alSkih nal°žb> kateri v letu 2005 niso realni in se ne nanj6 Prihodki iz tega naslova, zato je potrebno njuno 

Ks- Členu: 

rt'a<^v iavne°na ° sPremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu 
°loča nači™ sel<,ork' 9a Je vlada že poslala v državni zbor, 

0(lPravo ° ovania' zbiranja in porabe namenskih sredstev 
"tčninti Sb"esorazmerij- Uskladitev razmerij med posameznimi 
fPrave ng 

Plnami se bo uveljavljala postopoma do dokončne 
sorazmerij v javnem sektorju. Za ta namen se pri 

j,Upnosti jn°
ra^unu Republike Slovenije, proračunih lokalnih 

. °vQnije Q.
pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Republike 

^e^nega 
pre1° namenske postavke. Skladno z določbami 

'^očern ,Jak0na se neporabljena sredstva na teh postavkah u Prenesejo v naslednje leto. 

** členu; 
°3oa bo 

p°rabe nied*nOSt v/adl' da oc"oca 0 prerazporeditvah pravic 
i^^gateiji f

POclpro9rami v okviru glavnega programa med 
o branje lnančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali 
s^

89a podD°
Samezne9a podprograma ne sme presegati 15% 

iak"no s Pl°®rama " sprejetem proračunu. a o sist
redl0gom Zakona o spremembah in dopolnitvah mu Piač v javnem sektorju je v državnem proračunu 

RS odprta za zbiranje in porabo sredstev za odpravo plačnih 
nesorazmerij posebna postavka. Ker se bodo na posebni postavki 
zbirale pravice porabe vseh neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega proračuna, mora o prerazporeditvah na postavko 
5633-Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ne glede 
na omejitve prerazporejanja iz 14. in 15. člena Zakona o izvrševanju 
proračuna za leti 2004 in 2005, odločati vlada. 

K 7. členu: 

Po spremembi zakona ne bo več dovoljeno sklepanje pogodb o 
finančnem najemu, in sicer tako za neposredne uporabnike 
državnega kot občinskih proračunov, sklepanje drugih pogodb o 
zasebnih vlaganjih v javno infrastrukturo pa ne bo več predstavljalo 
izjeme po dosedanjem četrtem odstavku tega člena in bo mogoče 
glede na splošne omejitve, določene v prvem in drugem odstavku 
tega člena. Dovoljeno bo sklepati pogodbe o poslovnem najemu, 
pri katerih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 
(Uradni list RS, št. 107/01, 65/02, 100/02, 13/03, 67/03, 43/04, 83/ 
04 in 28/05) najemodajalec izkazuje v najem dana sredstva še 
naprej kot svoja opredmetena osnovna sredstva, katerih 
pogodbena vrednost pa je omejena, kot je določeno z novim 
četrtim odstavkom tega člena. Sprememba je v povezavi s 16. 
členom tega zakona (novi 52b. člen). Namen navedenih določb je 
omejevanje in evidenca tako državnega kot občinskih proračunov. 

K 8. členu: 

Sprememba je samo tehnični popravek, ker plačevanje v breme 
proračuna za naslednje leto ni možno, zato je potrebno črtanje 
besedila »in plačuje«. 
Vlada RS je na 19. redni seji dne 13. aprila 2005 med ostalimi 
sprejela tudi sklep (številka 11.), da skupna vsota vseh 
proračunskih virov za projekte načrta razvojnih programov v letu 
2006 (2007,2008,2009) pn posameznem predlagatelju finančnega 
načrta ne sme biti večja od vsote proračunskih virov za projekte 
v letu 2005 za več kot 10 % (v letu 2007 15%, v letu 2008 20%, 
v letu 2009 25%). Izjeme so možne le v primeru odločitve vlade, 
sprejete na predlog ministrstva za finance. 

K 9. členu: 

V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu imamo v zgoraj 
navedenem drugem odstavku 56a. člena določen način knjiženja 
poslovnega dogodka v primeru vračila preveč vplačanih oziroma 
napačno vplačanih prihodkov državnega proračuna v preteklih 
letih, vračilo pa se opravi v tekočem letu. V teh primerih se mora 
evidentirati vračilo v breme tiste vrste prihodka, na katerega se 
vračilo nanaša. To bi bilo v našem primeru v breme prihodkov iz 
naslova zamudnih obresti od davka od prometa blaga in storitev. 
Tega davka ni več. ker ga je nadomestil davek na dodano vrednost, 
ki ga lahko smatramo kot »pravnega naslednika« za davek od 
prometa blaga in storitev. Zato smo tudi predlagali vplačilni 
podračun za DDV. Kajti v nasprotnem primeru bomo zmanjševali 
prihodke, ki jih sploh ne bo oziroma jih bo zelo malo (morebitni 
poračuni ali izterjave plačil za nazaj) in to bo imelo za posledico 
negativno stanje na tem kontu. To pa bi pomenilo, da bi bil v 
računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov izkazan negativni 
saldo, kar ni možno vključiti v obrazec. 

'8. 
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K 10. členu: 

Kot posledica spremembe proračuna v letu 2005 se v drugem 
odstavku na novo določi višina zadolžitve, do katere se lahko za 
proračun zadolži država. 
ZJF v prvem odstavku 84. člena določa, da o sklepanju poslov v 
zvezi z zadolževanjem države odloča minister, pristojen za fi- 
nance, na podlagi letnega programa financiranja proračuna, ki ga 
sprejme vlada. V drugem odstavku pa določa, da posle iz 
prejšnjega odstavka sklepa minister pristojen za finance ali oseba, 
ki jo minister, pristojen za finance, pisno pooblasti. Letni program 
financiranja proračuna sprejme vlada na predlog ministra za fi- 
nance. Letni program financiranja določa maksimalno višino 
zneska zadolžitve v letu (izvedeno iz zakona o izvrševanju 
proračuna), trg zadolžitve, vrsto instrumentov, skupno predvideno 
višino zneska posamičnega instrumenta, datume zadolžitev 
(avkcij), predvidene (v letu 2005 fiksne) zneske zadolžitve na 
posamične datume zadolžitve itd.. 

Glede na določilo 84. člena ZJF je bila po vsaki avkciji, kljub že 
vnaprej določenim okvirom, zajetim v programu financiranja, še 
posebej predpisana predhodna odločitev ministra za zadolžitev 
na avkciji, ki je bila »postopkovni« pogoj za potrditev sprejema 
ponudb ponudnikom za nakup obveznic RS. Časovno je bil za 
pridobivanje podpisa ministra rezerviran 1 dan (RS mora v skladu 
s postopki avkcije obvestiti ponudnike o sprejemu ponudb do 
določene ure določen dan po avkciji; avkcija je na dan T ob 12 uri, 
sprejem ponudbe pa na dan T+2 do 16 ure; odločitev je v podpis 
ministru posredovana na dan T+1 do 13 ure). 
Z uvedbo sprememb v organizaciji sekundarnega trga državnih 
vrednostnih papirjev (vzpostavitev trga uradnih vzdrževalcev 
likvidnosti državnih vrednostnih papirjev), ki jo Ministrstvo za 
finance pripravlja v sodelovanju z Banko Slovenije, Ljubljansko 
borzo vrednostnih papirjev d.d., Centralno klirinško depotno 
družbo d.d. in bankami, predvidenimi uradnimi vzdrževalci 
likvidnosti, je potrebno izvesti določene spremembe tudi na 
primarnem trgu. Spremembe vključujejo uvedbo drugega ne- 
konkurenčnega kroga avkcij (non competitive bid), vzpostavitev 
elektronskih avkcij itd.. 
Za izvedbo predvidenih sprememb in dejansko možnost delovanja 
nove celotne »infrastrukture« sekundarnega trga pa je eden izmed 
nujnih predpogojev skrajšanje časa od avkcije oziroma rezultatov 
avkcije pa do sprejema ponudb in javne objave rezultatov avkcije. 
Skrajšanje časa je nujno potrebno zaradi skrajšanja časa, ko 
določeni udeleženci trga že vedo za rezultate avkcije, drugi pa še 
ne in torej posedujejo »interno« informacijo, ki jim onemogoča 
normalno trgovanje na trgu v času do javne objave rezultatov 
avkcije. 
Zato je potrebno bistveno skrajšati čas od prejema ponudb pa do 
odločitve o sprejemu ponudb oziroma javne objave rezultatov 
avkcije (običajno v razvitih državah je ta čas približno 30 minut). 
To je mogoče storiti le s prenosom pooblastila ministra o odločitvatj 
o zadolževanju na drugo osebo - operativna raven. Glede na t >, 
da so vsi bistveni elementi zadolževanja določeni v programu 
financiranja, ki ga na predlog ministra za finance sprejme vlada in 
je torej popolnoma zavezujoč tudi za odločitve ministra (razen v 
primeru sprememb, ki pa jih mora sprejeti vlada z dopolnitvijo 
programa financiranja), predlagamo možnost prenosa pooblastil 
ministra na drugo osebo z njegovim pisnim pooblastilom in seveda 
le v okviru izvrševanja transakcij, določenih s programom 
financiranja proračuna, ki ga sprejme, na predlog ministra za 
finance vlada. 

K 11. členu: 
h 'v3lCa ^ Na novo se določa znesek primerne porabe na Prebl 

2005. .0 g4.57' 
Ta se poveča od prvotno določenega zneska v vi ^ 
tolarjev na 99.175 tolarjev. Prvotna rast zneska P"m,e.g ^g%,1 

na prebivalca v primerjavi z letom 2004 je znaša '^vaica 
navedeno rešitvijo pa se znesek primerne porabe na^efanfi- 
globalno povečuje za 10,0%, kar pomeni 7,3% realno P 

K 12. členu: 
lati 2004 in ^ Ob pripravi Zakona o izvrševanju proračuna za 'e" . vjavne!fl 

(Uradni list RS, št. 130/03) je bil v Zakonu o sistemu P'a 

sektorju (Uradni list RS, št. 24/05 - UPB) Pre v' ^er se ie s 

uveljavitve novega plačnega sistema v letu 200 ■ ^ ^nu 
kasnejšimi spremembami začetek izplačila plač P° ^ 
zamikal v prihodnost (trenutno se predvideva v 
predlagamo redakcijski popravek. . . . pg, št & 
Z uveljavitvijo Zakona o javnih uslužbencih (Uradni ' 0 

05 - UPB) je med drugim prenehal veljati tudi 8. c ^ 5/9', 
delavcih v državnih organih (Uradni list RS - stari, s ■ ^ jg/g4 
18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91, 4/93, 13/93 'f'zZaWnorn. 
- ZRPJZ, 41/94, 70/97, 87/97, 38/99 in 56/02 - ZJU'; gbveZnO^' 
o javnih uslužbencih so na novo urejene pravice^ ^ 01 

uslužbencev, ki sklenejo delovno mesto za doloce ^gzana 
možnosti višjega vrednotenja delovnih mest, ki s ^ QleOe 

osebno zaupanje funkcionarja (delovna mesta v^a jZvrše^u 

na navedeno je tretji odstavek 42. člena Zakona ^ga^0 

proračuna za leti 2004 in 2005 brezpredmeten m P 
njegovo črtanje. 

K 13. členu: . 
■g placn 

Prerazporejanje zbranih sredstev za 
nesorazmerij se bo od začetka odpravljanja placnin ^pglnif3 

skladno s predlogom Zakona o spremembah ' ^ poseb" 
zakona o sistemu plač v javnem sektorju, izvajalo ^avnsS 

. postavke, ki je odprta za vse proračunske uporabni s,s(e^s
0 

proračuna pri Ministrstvu za javno upravo. Ker 9re za odPrS" 
spremembo glede zbiranja in porabe sredste 
nesorazmerij, je potrebno navedeno črtanje. 

K 14. členu: 
eznih dflate* 

Črta se besedilo »ali terjatve, ki niso iz naslova obve ^ggdbo'j. 
in izpolnjujejo pogoje za prodajo z neposreo 11 
Dosedanje besedilo ni bilo ustrezno, saj terjatve ^ preivoženl 

niso predmet letnega programa prodaje državnog 

za (inan 

Ne glede na določbo 63. člena ZJF minister, Prist0^"u pr°ra^Jja 
ne poroča vladi in ta ne državnemu zboru o izvrse ^oSta vl, j(1 
v prvem polletju 2005 v juliju ampak v septembru,^ ot)ravna^(0 
in državni zbor seznanjena z navedeno vsebino -una za . 
sprejemanju predloga rebalansa državnega Pr° . ^aK°" 
2005. V rebalans vgrajene spremembe na p° slov8 

spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Rep 
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3c/n/ /• 
1,0Poinitv'h' ®f" 123/04) ter Uredbe o spremembah in 
tS,i( Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list 
"a "ać/'n f??do P° uveljavitvi rebalansa vključene v proračun 

kar i£rel<ni'*evanJa plačanih obveznosti od 1.1.2005 dalje, 
«>0^ drjP0,reben dol°čen čas in zato polletnega poročila ni 
0oloc5a 52^-'P°sredovati v parlament v juliju 2005. 
^""ačuno ®enai° potrebna za ustrezno evidenco zadolženosti tirali rear ^ak° dr*avne9a kot občinskih). 
0 %di r„ lzac'ie Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
0 sprems'ike s'ovenije (Uradni list RS, št. 123/04) ter Uredbe 
W m°ah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi 
SpreVenft list RS' 138/04) je bilo potrebno ustrezno 
Pr°raČLina D^'roma d0Po,niti določbe Zakona o izvrševanju 
®e"oni za 'e'° 2004 in 2005, kar se določa z novim 52c. 

K 16. členu: 

Določba je izvedbene narave in določa, da na podlagi prvega 
odstavka 52b. člena neposredni uporabniki državnega in občinskih 
proračunov poročajo ministrstvu za finance do 15. v mesecu, ki 
sledi zadnjemu mesecu v trimesečju, prvo trimesečje pa se začne 
šteti z novim mesecem, ki se prične po uveljavitvi tega zakona. 
Glede na določbe četrtega odstavka 21. člena je potrebno posebej 
določiti, da neposredni uporabniki državnega in občinskih 
proračunov poročajo enkratno ministrstvu za finance do 30. junija 
2005 o vseh prevzetih obveznostih iz naslova pogodb o finančnem 
najemu, ki so bile sklenjene do uveljavitve tega zakona. 

K 17. členu: 

Določba je potrebna za določitev dneva začetka veljave zakona. 
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IV. BESEDILO DOLOČB ZAKONA, KI SE 

SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO: 

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 
2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) 

1. SPLOŠNI DOLOČBI 

1. člen 
(Vsebina zakona) 

(1) S tem zakonom se za spremembe proračuna Republike 
Slovenije za leto 2004 in proračun Republike Slovenije za leto 
2005 določajo struktura posebnega dela proračuna, posebnosti 
izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev države 
ter javnega sektorja na ravni države, posebnosti razpolaganja s 
sredstvi za plače in sredstva EU skladov ter določa znesek 
primerne porabe na prebivalca, zagotavljanje dodatnih prihodkov 
občinam, usklajevanje pogodbenih obveznosti ter določenih 
socialnih pravic in urejajo druga vprašanja, povezana z 
izvrševanjem proračuna. 

(2) Določbe tega zakona se uporabljajo v letih 2004 in 2005, 
razen če ni za posamezni proračun urejeno drugače. 

6. člen 
(Status določenih prihodkov proračuna) 

(1) Prilivi namenskih sredstev EU se štejejo kot prihodki proračuna 
šele, ko se nakažejo na podračun izvrševanja proračuna. Do 
prenosa se sredstva obravnavajo kot sredstva Komisije Evropskih 
skupnosti in izkazujejo kot obveznosti do te komisije. 

(2) Kot drugi nedavčni prihodki proračuna se štejejo tudi prihodki 
iz likvidacijske mase Slovenske razvoje družbe - v likvidaciji, 
d.d.. 

8. člen 
(Ukrepi za uravnoteženje proračuna v letu 2004) 

Če vlada, zaradi slabših gospodarskih gibanj, ugotovljenih v 
Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj, oceni, da bodo 
prihodki za več kot 10.000,000.000 tolarjev in manj kot za 
25.000,000.000 tolarjev nižji glede na načrtovane v sprejetem 
proračunu leta 2004, mora vlada poleg ukrepov za uravnoteženje 
proračuna iz 40. člena ZJF, uporabiti ukrep proporcionalnega 
zmanjšanja pravic porabe. Ta ukrep se uporabi v višini 
15.000,000.000 tolarjev, razlika do 25.000,000.000 tolarjev pa se 
zagotovi z dodatnim zadolževanjem države v okviru fiskalnega 
stabilizatorja. 

(2) Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se, za posameznega 
proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku glede na 
postavke, iz katerih se financirajo blago in storitve (razen podkonto 
402104 - Material in oprema za vojsko), subvencije, transferi 
neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači 
transferi, tekoči transferi v tujino in investicijski odhodki ter 
investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih uporabnikih. 

12. člen 
(Namenski prejemki proračuna) 

Namenski prejemki v računu finančnih terjatev in nal 

skladu's 1. točko drugega odstavka 74. člena ZJr. 
ačunlela 

1. kupnine od prodaje kapitalskih naložb, ki se v P 
2004 vplačajo na podlagi zakona o uporabi sredste^eoD|j|<ovanll) 

iz naslova kupnine na podlagi zakona o iastninskem P 22/00 ' 
podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96. 60/99 -Z d0|'0čene " 
ZJS, 67/01 in 47/02) in se uporabijo za namene, 
navedenem zakonu; 

d.d- ki 56 

2. kupnine od prodaje kapitalskih naložb v^^sOO.O00-000 

vplačajo v proračun leta 2005 in največ do višine 
tolarjev v naslednjem vrstnem redu uporabijo za. . _a skia^ 
1. povečanje namenskega premoženja Stanovanj 500 ooO-°0° 

' Republike Slovenije, javni sklad, do višine 
tolarjev; spodarS'va 

2 povečanje kapitalskih naložb v podjetjih elektr?g|(ega zak°na 

v skladu s prvim odstavkom 122. člena Energe t0|arjev; 
(Uradni list RS, št. 79/99) do višine 4.000^,000- ^ višine 

a sanacijo gospodarskih družb v težava 
3.250,000.000 tolarjev; . rfrufba"1 in 

4. izvajanje programa podpore gospodarski rtlZakona<' 
samostojnim podjetnikom skladno z 2. in 3. g6/20°2' 
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list H 
do višine 2.000,000.000 tolarjev; . ,a progran,

0 
5. povečanje namenskega premoženja in izvaj aCjoviš|n 

Javnega sklada RS za razvoj malega gospoda 
500,000.000 tolarjev; . a progral^ 

6. povečanje namenskega premoženja in izvaj ofiranjanl 
Javnega sklada RS za regionalni razvoj ' 
poseljenosti slovenskega podeželja do višine 
tolarjev in 

7. razvoj turizma do višine 750.000.000 tolarjev, 
d.d-Rl 

3. kupnina od kapitalskih naložb države v Luki K°P®^a dovišir,e 

vplača v proračun leta 2005 in nameni za razvoj tu 
500,000.000 tolarjev in .. i(1 

ciio.Pod'®IV 4. glavnice vrnjenih posojil, danih za sana j^j sreds ^ 
gospodarstva na podlagi 7. člena zakona 0 up 0 lastnin5^ 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona ^ 20°® 
preoblikovanju podjetij. Ti prejemki se v letih 2 mjnistrS ' 
višine pravic porabe, predvidenih v finančnem na.unlli up°ra 

pristojnega za gospodarstvo, v sprejetem Prora 

za izdatke za enak namen kot prvotno. 

13. člen med leti) 
(Prenos neporabljenih pravic porabe . 

dfil® . * 0 
(1) Neporabljene pravice porabe slovenske sou^ vfcliu^ 
izvajanju programov, ki se financirajo iz bnjh postaV-6g3 
predpristopne pomoči, in so zagotovljene na Pose^n naslednjat,e 
se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v pr°ra raVjc \>° nj 
leta za dokončanje projekta. Za znesek Prenese^(!)j|<ov ter 

se povečajo finančni načrti neposrednih upora 
obseg izdatkov proračuna naslednjega leta. . -ega 

k iz Pre' 
(2) Prerazporejanje pravic porabe s postav 
odstavka ni dovoljeno. 

poročevalec, št. 31/VIII 1860 
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(prer . 16. člen zP°reditve pravic porabe o katerih odloča 
vlada) 

"iVlauaiahi, na Omejit odlo^a 0 prerazporeditvah pravic porabe, ne glede 
'• glavni'6 'Z 14' 'n 15' člena tega zakona' med: 

Posa'm' pr°9rami' Pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
obSe 

ezne9a glavnega programa ne sme presegati 5% 
^ Podro"3 ^'avne9a Programa v sprejetem proračunu in 

P°sarn'' P0rat>e' pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje p0(jr .82ne9a področja porabe ne sme presegati 3% obsega 
C|a Porabe v sprejetem proračunu. 

(2) Viad 
;ak°na^e®hko odloča, ne glede na določila iz 14. in 15. člena tega 
Pravic p0ra^

re'®n'e9a odstavka tega člena, o prerazporeditvah 

^ na in s Postavk slovenske udeležbe; 
^ na jn 

ed P°s,avkami namenskih sredstev EU; 
Sjs,em

S pos,avke 2238 - Sredstva za realizacijo zakona o 
n9nn.

u pla^ na ustrezne postavke v finančnih načrtih vladnih 
< na pQs

ednih "Porabnikov; 
ministr-,avl<0 7<308 - Tekoča proračunska rezerva pri 
P°rabp hU' Pr's,°jnem za finance, in sicer do obsega pravic 
na Pošt ČSne9a v 42' členu ZJF; 

minjgtr av'<0 7640 - Rezerva Republike Slovenije pri 
2jp. VU' Pristojnem za finance, določenega v 48. členu 

7 "a Pp°oSsfVke V P^ročju porabe 21 - Pokojninsko varstvo; 
do|ga jn 

e v Področju porabe 22 - Servisiranje javnega 
r» 

^Vr°Pske - V P°dro^iu Porabe 24 - Prispevek v proračun 
(3)g 

vlaHPOreditvah P° P^em in drugem odstavku tega člena 
avljene 3 Ra Predlo9 ministrstva, pristojnega za finance, 

z. na predlog predlagatelja finančnega načrta. 
^ prim 

o! s,rukturnU da ®re za Prerazporeditev na in med postavkami 
^ avka tea° ln k°hezijsko politiko po 1. in 2. točki drugega 
v
Prav|janja a ^'ena. pripravi predlog za prerazporeditev organ 
milovani no s Predpisom vlade iz 28. člena tega zakona, 

'n'strstvu S Predlagateljem finančnega načrta in ga posreduje ■ Pristojnemu za finance, ta pa vladi. 
1 Kadar n 

sarnenskih tP°Sredni uporabnik izvaja plačila v breme postavk 
p^stev redstev EU, pa ne zagotovi črpanja namenskih 
pr'

s,0inim ' min's,rstvo, pristojno za finance, v sodelovanju s 
br

era2Poredtn0'3Osredn'rn uporabnikom, predlaga vladi 
Ha*"16 Prosti^6 pravic Porabe. Prerazporeditve se določijo v 
(Jonska s prav'c Porabe na postavkah, ki niso vezane na 
5r 

abnika in !va' v 'inančnem načrtu tega neposrednega 
*ktvih ,V v'^'n' sredstev, ki niso imela kritja v namenskih 

er se praviloma izvršijo v tekočem letu. 

^aivečiiri 21. člen ' Qovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 
, feme proračunov prihodnjih let) 

*4 P°Sredni 
inv 6 v p| uP°rabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo 
C0iiske ,r'°lPrih?dniih letih' za investicijske odhodke in Stirri ođsta/lr

ansfere. če je razpisal javno naročilo skladno s 
(j) °m Prejšnjega člena. 

v pto' Uporabn'l< lahko prevzema obveznosti, ki bodo sfere '0 v prihodnjih letih, za blago in storitve in za tekoče 

(3) Neposredni uporabnik lahko v letu 2004 za namene iz prvih 
dveh odstavkov tega člena sklene pogodbe do višine 60% obsega 
pravic porabe, zagotovljenih v proračunu za leto 2005 za 
navedene namene. V letu 2005 pa lahko sklene pogodbo do višine 
60% obsega pravic porabe, načrtovanih v proračunu za leto 
2006 za navedene namene. 

(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko 
neposredni uporabnik sklepa: 
1. najemne oziroma zakupne pogodbe; 
2 pogodbe o finančnem najemu in druge pogodbe o zasebnih 

vlaganjih v javno infrastrukturo; 
3. pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 

storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov; 

4. pogodbe o zagotavljanju prihranka energije, kjer se 
obveznosti pokrivajo z ustvarjenimi prihranki in 

5. pogodbe v breme postavk namenskih sredstev EU, postavk 
slovenske udeležbe, postavk predpristopne pomoči ter 
postavk slovenske soudeležbe. 

(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko 
neposredni uporabnik v letu 2004 za odhodke iz naslova 
investicijskih transferov drugim ravnem države prevzame 
obveznosti za leto 2005 v višini 80% obsega pravic porabe, 
zagotovljenih na ustreznih postavkah-konto proračuna za leto 
2005, za leto 2006 v višini 60% obsega pravic porabe, 
zagotovljenih na ustreznih postavkah-konto proračuna za leto 
2005, za leto 2007 pa v višini 40% obsega pravic porabe, 
zagotovljenih na ustreznih postavkah-konto proračuna za leto 
2005, če so investicije vključene v načrt razvojnih programov. 

(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko vlada 
na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, izda: 
1. uredbe za namen razvoja podeželja v letu 2004, in sicer 

največ do višine 20.600,000.000 tolarjev, ki zapadejo v plačilo 
v letu 2004, 2005 in 2006; 

Z uredbe za namen razvoja podeželja v letu 2005, in sicer 
največ do višine 24.540,000.000 tolarjev, ki zapadejo v plačilo 
v letu 2005, 2006 in 2007; 

3. uredbe za namen neposrednih plačil v letu 2004, in sicer 
največ v višini, ki ne presega 85% vrednosti plačil na enoto v 
EU-15, ki zapadejo v plačilo v letu 2004 in 2005 in 

4. uredbe za namen neposrednih plačil v letu 2005, in sicer 
največ v višini, ki ne presega 90% vrednosti plačil na enoto v 
EU-15, ki zapadejo v plačilo v letu 2005 in 2006. 

(7) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za izvedbo glavnega 
programa Vzpostavitev nadzora na bodoči zunanji meji v letu 
2004 sklene pogodbe, ki zapadejo v plačilo v letu 2005, največ do 
višine 6.700,000.000 tolarjev, Servis skupnih služb vlade pa lahko 
v letu 2004 sklene pogodbe za izvedbo investicij, ki zapadejo v 
plačilo v letu 2005, za katere se sredstva zagotavljajo na postavki 
1094 - Ureditev bodoče zunanje meje EU, največ do višine 
2.500,000.000 tolarjev. 

(8) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko 
Ministrstvo za gospodarstvo v letu 2004 sklene neposredne 
pogodbe iz naslova spodbujanja velikih začetnih tujih investicij, ki 
zapadejo v plačilo v letu 2005, 2006 in 2007 do višine, ki je v 
projektih, vključenih v načrt razvojnih programov, predvidena kot 
sofinanciranje države. 

(9) Vlada enkrat letno poroča Državnemu zboru o celotnih 
prevzetih, neplačanih in pogojnih obveznostih. 

'e. 
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22. člen 
(Spreminjanje načrta razvojnih programov za tekoče 

in prihodnja leta) 

(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzema in plačuje 
obveznosti za realizacijo načrta razvojnih programov v breme 
pravic porabe na ustreznih postavkah v njegovem finančnem 
načrtu za tekoče leto, v breme proračunov prihodnjih let pa lahko 
prevzema in plačuje navedene obveznosti skladno s prejšnjim 
členom. 

(2) Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja vrednost 
projektov ali programov iz načrta razvojnih programov največ do 
20% vrednosti projekta oziroma programa. O spremembi 
vrednosti projekta ali programa nad 20% odloča vlada. Vlada 
odloča na podlagi spremenjene dokumentacije predlagatelja. 
Spremembe morajo biti predhodno usklajene z ministrstvom, 
pristojnim za finance. 

(3) Neposredni uporabnik mora evidenčni projekt pred pričetkom 
prevzemanja obveznosti v njegovo breme nadomestiti z na javnem 
razpisu izbranimi projekti ali programi. O vključitvi izbranih projektov 
ali programov v načrt razvojnih programov odloča vlada. Pred 
tem ni mogoče prevzemanje obveznosti niti ne izplačilo iz 
proračuna. 

(4) Pristojna ministrstva morajo za sofinanciranje investicijskih 
projektov občin iz državnega proračuna, ki se bodo pričeli izvajati 
leta 2005 in 2006, v letu 2004 objaviti javne razpise za zbiranje 
vlog občin. Izbrani projekti se po postopku iz prejšnjega odstavka 
vključijo v načrt razvojnih programov sprejetega proračuna ali pa 
v predlog rebalansa proračuna za leto 2005 oziroma predlog 
proračuna za leto 2006. 

25. člen 
(Plačilo pravnomočnih sodnih in dokončnih upravnih 

odločb ter poravnav) 

Obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih ali dokončnih 
upravnih odločb ter poravnav se plačujejo v breme sredstev 
neposrednega uporabnika, v čigar pristojnost spada zadeva, ki 
je predmet odločbe ali poravnave ali v breme neposrednega 
uporabnika, ki ima v ta namen v svojem finančnem načrtu 
zagotovljene pravice porabe. Če je med izvajanjem proračuna 
izdana sodna ali upravna odločba, ki nalaga plačilo obveznosti, 
za katere v proračunu niso zagotovljene pravice porabe, se za 
plačilo teh obveznosti lahko odpre nova postavka - konto, na 
katero se skladno s predpisanimi postopki prerazporedijo pravice 
porabe neposrednega uporabnika. 

31. člen 
(Obseg zadolževanja države za leto 2004 in 2005) 

(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov 
in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se 
država za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 
293.310,285.000 tolarjev. 

(2) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov 
in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se 
država za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 
422.875,750.000 tolarjev. 

(3) V obseg zadolževanja države iz prejšnjih dveh o 
ne šteje: a reaiizacij° 
1. zadolževanje po zakonu o zagotavljanju sredstev pepubHke 

temeljnih razvojnih programov obrambnih s ^ 
Slovenije v letih 1994 - 2007 (Uradni list RS, št- 
- obvezna razlaga in 97/01); za plačil0 

2. izdaja obveznic po zakonu o izdaji obveZ,nl^azVeljavi,ve 

odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi 
kazni zaplembe premoženja; _ jne žrtva"1 

3. izdaja obveznic po zakonu o plačilu odško 
vojnega in povojnega nasilja; , (jenanie9a 

4. izdaja enomesečnih zakladnih menic za raZV.°'(j0iževa'1ia 

trga, ki so deponirana pri Banki Slovenije. Ta de 0dsta^a 

se ne šteje za likvidnostno zadolževanje iz tre I 
81. člena ZJF; 

5. zadolževanje države za potrebe upravljanja z 
6. in prevzem dolga. 

doig°vi države: 

i odsta^3 

(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in rSo zadolžil 
tega člena se lahko država v letih 2004 in 2005 do najvec ^ 
okviru fiskalnega stabilizatorja, in sicer v vsakem ve<<anern 

višine 15.000,000.000 tolarjev. Vlada odloča oP obvesM| 

zadolževanju in mora o povečanem zadolževa ^ ^$0 
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem bes 
zbor). 

38. člen .ca) 
(Znesek primerne porabe na prebiv 

| 
Znesek primerne porabe na prebivalca v Republiki |ist pS. 
skladu z 20. členom zakona o financiranju občin ( ^ yS1 

št. 80/94,45/97 - odi. US, 56/98, 59/99 - odl.US, 61' 
89/99 - odi. US) za: 
1. leto 2004 določi v višini 90.159 tolarjev in 
2. leto 2005 določi v višini 94.571 tolarjev. 

42. člen . > 
(razpolaganje s sredstvi za p'a ^ 

(1) Neposredni uporabniki morajo izvajati Politi'<0JZ
revzeman!e^ 

napredovanja in nagrajevanja zaposlenih tako, da s P ^ vSebuJ®'. 
obveznosti ne ustvarjajo primanjkljajev na postav'J. „drna#'... 
plačne konte. V nasprotnem primeru so dolžni P .pega naf 
v okviru svojega finančnega načrta oziroma 'in.a vaje o"1®'1 

njegovega predlagatelja finančnega načrta, up° 
prerazporejanja pravic porabe po tem zakonu. ^na 0 

2) Neposredni uporabniki lahko do pričetka uP°r®steV za Pla^ 
sistemu plač v javnem sektorju v letu 2004 iz s ^ 
izplačujejo piace po: ifl v drZ^g1.|, 
1. prvem odstavku 65. člena zakona o deia g2/9l. niu: 

organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91. 18/ ' nadaljeVa 

4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97 in 38/99: v 

ZDDO), Dq « 49/98)in .g/g8, 
2. 94. členu zakona o policiji (Uradni list RS.1 • jt. 4a 

3. 63. členu zakona o carinski službi (Uradni 1 

66/98 in 56/99) 1 mes^otrani' 
le tistim zaposlenim, ki so razporejeni na d0'ovna j,nj|<ov o 
je bil določen višji količnik na podlagi veljavnih pra

anuarja 20° ' 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest do ■ I )gga 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko tudi P ^ena Z 
zakona določi plača po prvem odstavku . skjenejP0)0 

zaposlenim na delovnih mestih, na katerih delavCI ^qq. 
razmerje na podlagi tretjega odstavka 8. člena 
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(posebn 43- ^'en 
nosti prerazporejanja pravic porabe za plače) 

p°SebnihSredn' uP°rabniki, ki imajo v svojih finančnih načrtih na 
reaiiza ^rora^uns^ih postavkah zagotovljene pravice porabe 

(Uradni |is?o 50' ^'ena zakona 0 sistemu plač v javnem sektorju 
Ostavk a 56/02)- ne smejo izplačevati plač v breme teh 
dinarnik'0 "h331* morai°te pravice porabe, skladno z dogovorjeno 
15. in ig °dPravljanja nesorazmerij in upoštevaje določila 14., 
^ ■ ena tega zakona, prerazporediti na postavke za plače. 

v°jske^s n°V02aP°s'er|ih delavcev v Generalštabu slovenske 
^a9otov|iB

e izP'a^ujejo v breme postavke 5866 - Plače. 
*poS|i,ve

ne pravice Porabe na postavki 3504 - Plače - nove 
Sr6(*$tva 2 Pn ?eneraištabu slovenske vojske, ki vključujejo 
P'er^po* P'ače novozaposlenih od 1. januarja 2004 dalje, se 
lastaijh ob'3'0 na Proračunsko postavko 5866 - Plače v višini 
2°°4 dalje V6znosti za novozaposlene delavce od 1. januarja 

51. člen 
(Posebnosti razpolaganja z državnim premoženjem) 

(1) Oddaja nepremičnega premoženja države v najem je 
dovoljena po metodi neposredne pogodbe tudi, če: 
1. država daje v najem nepremičnino, ki več ne omogoča 

funkcionalne uporabe za določen namen; 
2. ima potencialni najemnik nepremičnine iz prejšnje točke 

nepremičnino, katere najem bi omogočil državi funkcionalno 
uporabo nepremičnine za namene iz prejšnje točke in 

3. je cena najema obeh nepremičnin po kvadratnem metru 
enaka. 

(2) Vlada lahko premično premoženje bivše Agencije Republike 
Slovenije za plačilni promet, katerega knjigovodska vrednost je 
nič, neodplačno prenese v last občin oziroma v upravljanje 
neposrednih in posrednih uporabnikov občinskih proračunov ter 
v last ustanov ali društev, ki delujejo na področju šolstva, znanosti, 
športa, zdravstva, sociale, kulture ali človekovih pravic. 

(3) Vlada lahko med letom spreminja in dopolnjuje letni program 
prodaje finančnega in stvarnega premoženja države, če se 
spremembe in dopolnitve nanašajo na vključitev premičnega 
premoženja ali terjatev, ki niso iz naslova obveznih dajatev in 
izpolnjuje pogoje za prodajo z neposredno pogodbo. 





"'"S zakona o 

[REVZEMU dolga zavoda za 

p0KOJNINSKO IN INVALIDSKO 

^VAROVANJE SLOVENIJE TER ZAVODA 

ZDRAVSTVENO zavarovanje 

'lOVENIJE 

Uilli Postopek - EPA 239 ■ IV 

A REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA; 
fNka- 20°5-1611-0117 
lub|iana °0712-20/2005/5 

ta ' 12-05.2005 
V|ada i 

Slovenije je na 24. redni seji dne 12.5.2005 

SePloga 2A CA p0Kn" 2AK0nA O PREVZEMU DOLGA ZAVODA 
Slovan INSK0 IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 
ZAVARnu. TER ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO KOVANJE SLOVENIJE, 
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^avn6ga 2t)V ol3ravnavo na podlagi 143. člena poslovnika ora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o prevzemu dolga 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije obravnava 
po nujnem postopku, ker gre za zakon povezan z predlogom 
rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2005. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Andrej Bajuk, minister za finance, 
Bogomir Špiletič, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
mag. Anton Žunič, generalni direktor, Ministrstvo za finance. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

a^005 
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PREDLOG ZAKONA O PREVZEMU DOLGA ZAVODA ZA POKOJNINSKO iN 
INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE TER ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

* * ♦pj* 
Zakon o prevzemu dolga Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje SloveniJe 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zasleduje izhodišča Dopolnjene§a 

konvergenčnega programa 2004, ki določajo, da se Zavodu za pokojninsko in invalid 
zavarovanje Slovenije ter Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije omogoči posl°v 

brez primanjkljajev akumuliranih v preteklih letih. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve za prevzem dolga Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s strani 
državnega proračuna. 

1. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane uredit^ 
pravu EU , 

Ta zakon ni predmet prilagajanja slovenske ureditve pravu EU. 

4. Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga, javna 

finančna sredstva 

Z uveljavitvijo tega zakona se bo povečalo stanje dolga centralne države (proračuna) hkrati 
znižalo stanje dolga Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavo ^ 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, tako da se stanje dolga na nivoju širšega sektorja arz 
ne bo spremenilo. Servisiranje prevzetega dolga bo prevzel državni proračun. 

5. Zagotovitev sredstev za izvajanje predloga zakona v državnem proračunu 

Za izvajanje tega zakona bodo za odplačilo prevzetega dolga ZPIZ zagotovljena sredst^. 
rebalansu proračuna za leto 2005 (v računu financiranja), za odplačilo prevzetega dolga 
pa bodo zagotovljena v predlogu proračuna za leto 2006 (v računu financiranja). 

6. Druge posledice, ki jih bo imel predlog sprejema zakona 

' v HolŽiti ^ 
Predlagatelj zakona načrtuje, da se bo morala RS za odplačilo prevzetega dolga za 
višini opredeljeni v 2. členu zakona. 
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IJ- BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

»p 
zakon določa vrsto, obseg in datum prevzema obveznosti Zavoda za pokojninsko in 

j"validsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s strani 
KePublike Slovenije. 

^revzem dolga se izvede skladno z izhodišči Dopolnjenega konvergenčnega programa 2004. 

2. člen 

^Publika Slovenija dne 1. julija 2005 prevzame obveznost, ki jo ima Zavod za pokojninsko 

invalidsko zavarovanje Slovenije iz naslova najetega posojila z dne 30. junija 2005 v 
lru enotnega zakladniškega računa države in pripadajoče obresti iz te zadolžitve, vendar 

e yeč kot 17.100 milijonov tolarjev. 

^ePublika Slovenija dne 1. julija 2005 prevzame obveznost, ki jo ima Zavod za zdravstveno 
arovanje Slovenije iz naslova najetega posojila z dne 31. decembra 2004 v okviru 

oh . a zakladniškega računa države v višini 28.650 milijonov tolaijev in pripadajoče esti iz te zadolžitve, ki zapadejo v plačilo 3. januarja 2006. 

3. člen 

D Prevzem°m dolga s strani Republike Slovenije ne nastane nobena teijatev do Zavoda za 

Slov^n'nS^° 'n 'nva^^s'co zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

eyzeta obveznost se evidentira le na kontih bilance stanja državnega proračuna. 

4. člen 

a zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 



III, OBRAZLOŽITEV: 

K 1. členu: v . 
Prevzem dolga sledi izhodiščem Dopolnjenega konvergenčnega programa 2004, ki določajo- 
da Republika Slovenija (državni proračun) prevzame akumuliran dolg Zavoda za pokojnin 
in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

K 2. členu: . 
Ta člen določa vrsto, obseg in datum prevzema obveznosti Zavoda za pokojnih0 

invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s s 
Republike Slovenije. 

K 3. členu: . 
Ta člen določa, da RS iz naslova prevzema dolga Zavoda za pokojninsko in inval1 

zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do obeh blagajn n 

terjatev in način evidentiranja tega dolga pri državnem proračunu. 

K 4. členu: 
Določba je potrebna za določitev dneva začetka veljave zakona. 
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h edlo9 zakona o 

SPREMEMBAH in dopolnitvah 

"IKONA 0 LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-E) 

"sMšani postopek - EPA 234 ■ IV 

vLADA 

?VA: 
Republike Slovenije 

št« 2005-1536-0003 
Obijana °°701 "8/2005/6 1 na' 12.05.2005 

'eviika: 

^"•bMedita 
'Republike Slovenije je na 24. redni seji dne 12.5.2005 

IN DOPn|LK°GA ZAK0NA 0 SPREMEMBAH ULNITVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH, 
h! POSilia Državne 

v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
P°s,0Pku9a 2bora Republike Slovenije po skrajšanem 
V|ađa R6 W^'*e Slovenije predlaga Državnemu zboru 
floPoinitv ^'ovenije. da predlog zakona o spremembah in 
skrai«^_e 

ah zakona o lokalnih volitvah obravnava po 
Postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe 

PJ-OG ZAKONA O SPREMEMBAH 

** dopolnitvah zakona o 

lokalnih volitvah 

'UV0d 

^Sa
STANJA in razlogi za sprejem 

S'°Venija 

bih'11'ravni°p6'9 tujcem ni priznavala volilne pravice na 
Uhii VSeb01iDriH,V-Ođ Za sPremembe Zakona o lokalnih volitvah, je 
J'/V okvjru 

l2ui°če se članstvo Republike Slovenije v Evropski 
'Seie ^e

Po9aialskih izhodišč za področje 2 (prosto gibanje 
Ve|iav|jan,e

PUb!'Slovenija zavezala tudi za ureditev pogojev 
volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih 

'^'*005 

in dopolnitve zakona in ker je namen zakona urediti uskladitev 
s pravom Evropske unije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Ivan Žagar, minister brez resorja, pristojen za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko, 
Franci Rokavec, državni sekretar v Službi Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 
mag. Roman Lavtar, sekretar v Službi Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

volitvah državljanov unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa 
njeni državljani. 

Direktiva št. 94/80/EC z dne 19. decembra 1994 od držav članic 
Evropske unije zahteva zagotovitev aktivne in pasivne volilne 
pravice na lokalni ravni za tujce, državljane držav članic Evropske 
unije. Delna uskladitev slovenske volilne zakonodaje z Direktivo 
94/80/EC in Direktivo s 96/30/ES, s katero je bila ta dopolnjena, o 
pravici volitiln kandidirati na volitvah v občinske organe, ki je bila 
opravljena z novelama zakonov o lokalni samoupravi in o lokalnih 
volitvah v juniju 2002 (Uradni list RS, št.51/02), je tako opredelila 
aktivno volilno pravico vseh v Sloveniji stalno živečih tujcev, pri 
čemer tujcev ni ločevala na državljane unije in druge tujce. Tako 
so tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na rednih 
lokalnih volitvah jeseni 2002 prvič volili župane in člane občinskih 
svetov v občinah, v katerih prebivajo. Od približno 13 000 tujcev, 
ki so bili vpisani v volilne imenike, jih je večina volila v Ljubljani in 
drugih mestnih občinah. 
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Kljub temu, da Zakon o enakih možnostih določa, da je treba 
trajno skrbeti za spodbujanje enakih možnosti obeh spolov, pa je 
dejstvo, da Ustava Republike Slovenije ni vsebovala neposredne 
določbe, ki bi dopuščala posebne zakonske ukrepe za 
spodbujanje enakih možnosti obeh spolov pri kandidiranju na 
volitvah, z ustavnopravnega vidika onemogočalo oblikovanje 
ustreznih zakonskih določb. Take določbe bi namreč neposredno 
posegle v načelo enakosti oziroma prepovedi razlikovanja, ki še 
posebej velja za uresničevanje temeljnih človekovih pravic in 
med njimi za volilno pravico. 

Nujnost spodbujanja enakih možnosti obeh spolov pri kandidiranju 
na lokalnih volitvah izhaja iz podatkov o spolni strukturi kandidatov 
oziroma kandidatk na lokalnih volitvah in podatkov o spolni strukturi 
izvoljenih občinskih funkcionarjev. Po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije sta bili na prvih volitvah županov leta 1994 
izvoljeni le dve ženski (147 občin), na rednih županskih volitvah 
leta 1998 pa je bilo izvoljenih osem županj (192 občin). Na rednih 
lokalnih volitvah 2002 je za župana kandidiralo skupaj 724 
kandidatov in kandidatk, teh je bilo 77 ali 10,6 odstotkov vseh. 
Izvoljenih je bilo enajst županj oziroma 5, 7 odstotka (193 občin). 
Od enajstih izvoljenih županj so bile tri izvoljene že tretjič, tri pa 
drugič. 

Leta 1998 je bilo od 3830 kandidatk za občinski svet izvoljenih 
380 (9,9 %), kar je pomenilo dobrih 12 % od vseh izvoljenih 
članov občinskih svetov. Na volitvah leta 2002 je kandidiralo skupaj 
23 426 kandidatov in kandidatk, od tega 4 976 kandidatk ali 21, 2 
odstotka vseh. Med izvoljenimi 3231 člani oziroma članicami 
občinskih svetov je le 423 žensk (13%). Pogled na razmerje med 
moškimi in ženskami kaže stagnacijo, saj se število žensk med 
kandidatkami in izvoljenimi ne povečuje. Povprečje v državah 
članicah Evropske unije je dvakrat večje, v posameznih državah 
članicah Evropske unije pa celo štirikrat. Skrbi pa dejstvo, da kar 
v 30 slovenskih občinah ni bila v občinski svet izvoljena niti ena 
svetnica. Za natančnejšo oceno razlogov za takšno stanje je 
pomembna tudi ugotovitev, v koliko primerih so bile kandidatke 
sploh uvrščene na kandidatne liste in če so bile, kako visoko, da 
bi imele realno možnost za izvolitev. 

CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

Volilna pravica državljanov Evropske unije na lokalnih 
volitvah 

Direktiva št. 94/80/EC je bila sprejeta na podlagi določbe prvega 
odstavka 19. člena (prej 8b. člen) Rimske pogodbe, ki določa, da 
ima vsak državljan Unije, ki prebiva v državi članici, nima pa 
njenega državljanstva, pravico v tej državi voliti in biti voljen na 
občinskih volitvah pod enakimi pogoji kakor državljani te države. 
Direktiva ureja le volilno pravico na občinskih volitvah državljanov 
drugih držav članic Evropske unije, ki prebivajo na ozemlju 
zadevne države. V ničemer pa ne posega v urejanje volilne pravice 
lastnih državljanov, ki prebivajo v drugi državi, članici ali nečlanici 
Evropske unije, niti ne ureja volilne pravice državljanov tretjih 
držav. Občinske volitve Direktiva definira kot neposredne in 
splošne volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ter, kjer 
je to primerno in v skladu z zakoni države, šefa oziroma člane 
(če gre za kolegijski organ) izvršilne oblasti. Pravico voliti in pravico 
biti izvoljen (aktivna in pasivna volilna pravica) na lokalnih volitvah 
ima vsak državljan Evropske unije, ki ni obenem državljan države, 
v kateri prebiva. Dodaten pogoj je, da mora taka oseba izpolnjevati 
vse druge pogoje, ki jih država predpisuje tudi za svoje državljane 
(3. člen). Zlasti to velja za pogoj stalnega prebivališča, pa tudi, če 
država za izvrševanje volilne pravice predpisuje določeno 
minimalno obdobje bivanja v lokalni skupnosti, v kateri oseba želi 
izvrševati svojo volilno pravico. Načelo enakega obravnavanja 

j po dw 
velja tudi pri določanju nezdružljivosti funkcij (6- c ,g p0goj 
strani pa Direktiva določa, da če država pre (g države, 
določenega minimalnega obdobja bivanja na ozem j ^ gt]a^o 
je ta pogoj za državljane Evropske unije izpolnjen. ^ ysa|<a 
obdobje prebivali v katerikoli drugi državi članici ( ■ uuuuujc pi cui van v r\ctioi ir\v_/n uiuyi uitM"  ./irfl ' 
država ima pravico določiti, da pasivne volilne Pra .j j^avis 

državljan Evropske unije, ki je to pravico izgubil v ^ožnost 
civilno ali kazensko sodno odločbo. Država ima .-e v izvršil^ 
omejiti pravico kandidirati državljanom Evropske u |afik0 funkcij° 
organe občinske oblasti in sicer tako, da določi, da■ funkcij" 
šefa izvršilne oblasti, njegovega namestnika ozi njem 
članov kolegijskega izvršilnega organa zasede) izVajanje 

tisti 

oidMUV r\uiey ipr\eyci mvi am ieya uiyan« . pcnO IZV°''■ 
državljani. Enako velja za morebitno začasno ali viti ^ unije 
teh funkcij (5. člen). Volilni upravičenec - državljan ^ v0|jtvah. 
- uresničuje svojo aktivno volilno pravico na 0 ,ii0 ja \e V'"S u cmuvuu vuiiiiiu (;iaviw .■— ... J. 
če izrecno izrazi željo za to. Države pa lahko ure

(.-e^ (7. čien'' 
teh volilnih upravičencev v volilni imenik avt0.rna,jana £vroPsl<® 
Pred vpisom v volilni imenik lahko država od drz^j mora na^5,' 

liš< 

Podobno formalno izjavo o državljanstvu in na?lcjV||andidii'at' 
mora podati tudi državljan Evropske unije, ki ze i kanC|jdat,L) 

občinskih volitvah. Poleg tega mora tak potencia ^jiaod"*® 
izjaviti, da mu v njegovi izvorni državi volilna pravica t predl°z' 
ali nmaiona r\ tam nactano H\/nm mOTB ffl® 

unije zahteva, da predloži formalno izjavo, v katerl|^a (8. 
svoje državljanstvo in svoj naslov v državi Pr^vU prebi"3 

ali omejena. Če o tem nastane dvom, mora *a"""|Zjaviti 
potrdilo pristojnega organa iz svoje izvorne ?rzaV

Q 0na|<ovre<''\ 
tudi, da v svoji izvorni državi ni nosilec funkcij, k's . v drža 
tistim, zaradi katerih nastopi nezdružljivost u 
prebivališča (9. člen). bi|0 

Že ob sprejemanju novele zakona o lokalnih volit^a za ured'1® 
opozorjeno, da se je Republika Slovenija zavez^ jn pra"1 

pogojev za enakopravno uveljavljanje volilne Pr ropSke unl ^ 
do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov ^ (enn ve'j 
ki prebivajo v Sloveniji, niso pa njeni državlja"'-unjjos'°ve,n|no 
izpostaviti, da imajo po vstopu Slovenije v Evrops voli 
državljani, ki živijo v državah članicah Evrops j0 Ko"1]' 
pravico na lokalnih volitvah v državi, v kateri pre ^ertiudi,e ^ 
Evropske unije je v poročilu o uveljavljanju obeh 0 .^a 30.5-' jn 
ki ga je Evropskemu parlamentu in Svetu pre vjCo "ol'' 
poudarila, da ima vsak državljan Evropske unije p pre 
kandidirati na občinskih volitvah v državi č|anlCI'da |anko ,v 
pod enakimi pogoji kot njeni državljani s tem, noSj|ce fun 

članice uredijo pasivno volilno pravico za voljene j p0g° 
;-...rA;in;k nrnnniK ,, ^ ^niimi nocphnimi nflflO . izvršilnih organih v skladu s svojimi posebnimi' . P°9.°n0v 
o ustanovitvi Evropske skupnosti oziroma Maas držav'l® z 
ureja volilno pravico na lokalnih volitvah kot pra y sk'®'p 
unije. Za državljane unije torej ne velja pravo pr0sto 9' jc 
načelom prostega pretoka oseb, se državljani unj ^avc -e 
in izbirajo stalno prebivališče na ozemlju vs ,n0 pret>i^a ' 
Evropske unije. Državljan unije, ki izbere svoje s p0goj!' j 
na ozemlju Slovenije, uveljavi to pravico pod ®n ln0|etni drža ico 

»»Aln /4r4n»llnn Ds\r\i • klils/% ClrU/PIlN©. ' ^ jljlpO P S' 
uiil/i 5 

za lokalne volitve v Sloveniji z dnem, ko bodo v Rep 

enak način kot državljan Republike SlovenijeP° vomno p'a ^ 
druaih držav članic Evropske unije bodo prido ub|j|<i S'° drugih držav članic Evropske unije 
za lokalne volitve v Slovenij 
prijavili stalno prebivališče. 

»sni«1'" 

dn«; 
Spodbujanje enakih možnosti kandidatov in 

pri kandidiranju na lokalnih volitvah ^ ^ 

Svet Evropske unije v preambuli Priporočila 96/®gnSK in j"®, 
decembra 1996 o uravnoteženem sodelovanju s°°n V1 

v postopku odločanja ugotavlja, da je uravno^e. 4° 

,šKiH 

decembra 1996 o uravnoteženem sodelovanju^ sode|oV'vta 

  g: 
? postopkih odločanja in da za dosego tega cilja ^t0p\ na) 

,šKih žensk in moških v postopkih odločanja pogojz pefi ' 
namen zato priporoča državam članicam, da .gnS|< jn 
in razumljivo strategijo za spodbujanje ude\ez eCjejo uS ^d1 

zakonodajne in upravne ukrepe. Ustrezni 
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;a9otavijai0 načel° Ur 
enake možnosti v javnem sektorju in spoštujejo vn°težene udeležbe v procesu odločanja. 

"-•stina te 
^eljuig16''-pravic Evropske unije (2000) v 20. členu 
Ž'en '■istine T6!0 enakosti: "Vsi so enaki Pred zakonom". 21. 

Bli' na s ?'°Ča' °a ,e Prepovedana vsaka diskriminacija, ki 
®6net$kih > -U'rasi' t3arvi k°že, etničnem ali socialnem izvoru, 
Sem staR-'n°Stitl' jeziku, veri ali prepričanju, političnem ali 
r°istvu jn 

lscu' Pripadnosti narodni manjšini, premoženju, 
Us,anovitve hnosti- staros,i in spolni usmerjenosti." V mejah Pod|agidržavi' po9°db je prepovedana tudi diskriminacija na 
?nakost med anSt-Va' ^'asli 'e P°memben 23- člen Listine, ki določa 
*enskami m mo®kimi in ženskami: "Enakost med moškimi in 
*aP°slitvij0 °!f ^ za90t0v|jena na vseh področjih, vključno z 
°hranitev ali' m in Piačo. Načelo enakosti ne preprečuje 
V l(0rist pod?S'3re'em ukrePov' ki zagotavljajo posebne prednosti 
f,rav'co v p astoPanega spola." V 39. členu Listina ureja volilno 

n'ie irtia d Parlament: "Vsak državljan in državljanka 
Par|ament v ^V-'C° vo'"' 'n kandidirati na volitvah v Evropski 
n
0t ^^avlian- «r2avi. ^'anici. v kateri prebiva, pod enakimi pogoji Ib "Vljanitpri    "Vdicii ^icuiva, |Juu ci i cm  

°bfiinskih ave- 4^. člen Listine ureja tudi volilno pravico ravico voliti V0'i,vah: "^sak državljan in državljanka Unije ima 
Prebiva" and'clirati na občinskih volitvah v državi članici, v 

h ' pod enakimi pogoji kot državljani te države". 
,5>kviru 

flrr
vlru Sveta p 

m . članic u ope 'e ^ila sprejeta vrsta dokumentov, ki od 
1
0žnosti obeh

ahteva)° sprejetje ukrepov za zagotovitev enakih 
® siw sPolov v lokalnem političnem življenju. Tako leta 

?^nemVv|Pr'POr0^'° ^LRAE 68 (1999) o udeležbi žensk v "'sdnje. )eniu v regijah Evrope zahteva od držav članic 

da sprern 
Uresničev n''° 2akon°dajo tako, da se odstranijo ovire za v PoiitiQn

an)e.resnično enakih možnosti za moške in ženske 
. Protidkbr- m življenju in da se pravno prizna legitimnost 

1avSo
k"7na,ornih ukrepov; 

Up°števan- °vanju z regionalnimi in lokalnimi oblastmi ob 
imenom na^ela subsidiarnosti uvedejo pozitivne ukrepe 

. 'unkcij. ' se zer|skam olajša dostop do javnih in političnih 
^a v i<Q0r 
U^rePov i<lnac''' z regionalnimi oblastmi olajšajo uvedbo 
ir,stitucjjah 'k*3' povečali udeležbo žensk v regionalnih 

■ ^nost n' na Primer opozarjanje političnih strank na 
ViP°stav|i°Stav''anja zensk kot kandidatk na volitvah, 

• Ustavi;«0 p°sebnih tečajev za kandidate, da se jim 
^ršS0 Pomične tehnike, 
^rahu pred karnP.anj, katerih namen je, da se ženske znebijo 

• Se 2ačneio a
L
stno mani sposobnostjo in da se jih motivira, da 

^ierjian 3 no vključevati v politično življenje, 
^ruževaJ6 'DOse')ni'1 ukrepov, ki kandidatom omogočajo 

• Politienimii,e,.drLJŽinskega življenje"^ javnimi službami in 
«°đPiranL ,? ostmi' 

akti, ejavn°sti političnih strank za povečanje števila 
16S()I no vključenih v politiko. 

sDr'6n'u v req-A^ 85 (1999) 0 udeležbi žensk v političnem 
«S2> Z!!lEvrope pa poziva regionalne oblasti, da 
Nn^?%,daShiLPr.°9ram. na temelju načela pozitivne 
^ oi"^nitl reqj 3 ^ se zagotovila uravnotežena udeležba žensk 
Oblr 

a^evani. na'nih instituciiah in zaaotoviio Drimerne i last- anj6 d mstitucijah in zagotovijo primerne ukrepe ti. ostopa žensk v politične institucije regionalnih 
H 

°<Jb, 
dokn'S,rOV držav članic Sveta Evrope je sprejel 

0 Ua(^Sl' °beh Urriente' v katerih poziva k zagotovitvi enakih 
i drža

Sp[0'0V' "^ak° i0 v njegovem Priporočilu (2001) 19 
lanov v lokalnem javnem življenju poudarjen 

pomen enake zastopanosti žensk v organih odločanja, države 
članice pa so pozvane naj pripravijo ukrepe, ki bodo olajšali 
usklajevanje aktivne politične udeležbe žensk z družinskim in 
poklicnim življenjem. Odbor ministrov priporoča naj za zagotovitev 
enakosti žensk države zlasti uvedejo, če je to pravno mogoče, 
sistem obvezne ali priporočene kvote enega spola, ki se lahko 
pojavi na kandidatnih listah in/ali sistem kvote rezerviranih 
sedežev za ženske v lokalnih skupščinah, lokalnih izvršilnih 
organih in drugih lokalnih organih. Še pomembnejše pa je Priporočilo 
(2003) 3 Odbora ministrov državam članicam o uravnoteženi 
udeležbi žensk in moških v političnem in javnem odločanju. V tem 
priporočilu Odbor ministrov državam priporoča naj se zavzamejo 
za uravnoteženo predstavljanje žensk in moških tako, da javno 
priznajo, da je enakost moških in žensk pri odločanju pomembna 
za krepitev in bogatenje demokracije in da varujejo ter promovirajo 
enake državljanske in politične pravice žensk in moških, kar 
vključuje tudi enakost pri zasedanju javnih funkcij. Kako razumeti 
uravnoteženo udeležbo žensk in moških v javnem življenju, je 
definirano v dodatku k priporočilu. Uravnoteženost je podana 
takrat, ko je posamezen spol v posameznem organu zastopan z 
najmanj 40 odstotki. Dodatek k priporočilu vsebuje tudi nekatere 
konkretne ukrepe (natančneje: 48 ukrepov), ki naj jih države še 
posebej prEvropske uniječijo. Predlagani ukrepi se delijo v tri 
skupine (zakonodajni in upravni ukrepi, podporni ukrepi in kontrolni 
ukrepi), zlasti pa so relevantni zakonodajni in upravni ukrepi. 
Nekateri izmed teh se naslednji: 

države naj vzpostavijo možnost ustavnih in zakonodajnih 
sprememb, vključno z ukrepi pozitivne diskriminacije, ki bi 
omogočili bolj uravnoteženo sodelovanje žensk in moških pri 
političnem in javnem odločanju; določba je zapisana v obliki 
generalne klavzule; 
države naj pripravijo možnost uvedbe t.i. enakih pragov (pa- 
rity thresholds) za moške in ženske, kar naj bi pomenilo to, 
da bi zakon določil določen odstotek (npr. 40 odstotkov) enega 
spola v sestavi izvoljenih skupščin in drugih organih (gre 
dejansko za sistem .kvot); 
v državah, v katerih se voli po sistemu kandidatnih list naj 
premislijo o uvedbi t.i. sistema zadrge, pri katerem se moški 
in ženske izmenjujejo na kandidatnih listah, s čimer bi se 
zagotovila enakomerna izvolitev obeh spolov; v državah, kjer 
se na listi voli za posameznega kandidata (personalizacija), 
naj se najdejo druge ustrezne rešitve; 
države naj s finančnimi ukrepi stimulirajo politične stranke k 
večjemu zavzemanju za enakost obeh spolov; 
države naj sprejmejo ustrezne zakonske ukrepe, s katerimi 
se omejuje možnost hkratnega zasedanje več političnih funkcij; 
države naj sprejmejo ustrezne zakonske in upravne ukrepe, 
s katerimi bi izvoljenim predstavnikom omogočili združevanje 
javnih obveznosti in družinskega življenja; 
države naj sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotavljanje 
uravnoteženosti med spoloma, kadar gre za imenovanja na 
funkcije s strani vlade, ministrov ali drugih nosilcev javnih 
pooblastil; 
države naj sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev spolne 
uravnoteženosti v delegacijah države v mednarodnih 
organizacijah. 

Odbor ministrov je k svojemu priporočilu sprejel tudi posebno 
poročilo (explanatory memorandum), v katerem je podal 
natančnejšo obrazložitev priporočila. V uvodu obrazložitve Odbor 
ugotavlja, da je kljub formalni enakosti med moškimi in ženskami 
politično udejstvovanje in javno odločanje še vedno domena 
moških. To dejstvo se da deloma pripisati tudi volilnim sistemom in 
sistemom kandidiranja in izbire kandidatov znotraj političnih strank. 
Odbor ugotavlja, da obstaja močna povezava med volilnimi sistemi 
in številom žensk v parlamentih. 
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Parlamentarna skupščina Sveta Evrope v svojem Priporočilu 
1229 (1994) o enakosti pravic med moškimi in ženskami smatra, 
da je predpogoj enakosti med ženskami in moškimi, da imata oba 
spola enake možnosti v poklicnem, političnem in kulturnem življenju. 
Skupščina v tem priporočilu med drugim predlaga Odboru 
ministrov, da načelo enakosti pravic moških in žensk ustanovi 
kot posebno pravico v obliki posebnega protokola h Konvenciji 
za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V Priporočilu 
1413 (1999) o enakem predstavljanju v političnem življenju pa 
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope poziva nacionalne 
parlamente, da sprejmejo ukrepe za večjo enakopravnost žensk 
v političnem življenju. Tak ukrep na področju volitev naj bi bil, na 
primer, da se financiranje političnih strank pogojuje s tem, koliko 
stranke zagotavljajo enakost spolov pri kandidiranju. 

Evropska komisija za demokracijo skozi pravo (v nadaljevanju: 
Beneška komisija) je Kodeks dobrih običajev v volilnih zadevah 
sprejela leta 2002 na podlagi resolucije parlamentarne skupščine 
Sveta Evrope. V Kodeksu je Beneška komisija natančno razčlenila 
pet temeljnih načel, za katere je napisala, da predstavljajo 
"evropsko volilno dediščino". Gre za načela splošnih, enakih, 
svobodnih, tajnih in neposrednih volitev. Enakost moških in žensk 
Beneška komisija razume tako, da ni v nasprotju z načelom 
enakosti, če zakon zahteva določen minimalni odstotek 
posameznega spola med kandidati na volitvah in če za to obstaja 
ustavna podlaga. Če take ustavne podlage ni, je take določbe 
dopustno tolmačiti kot nasprotne načelu enakosti in svobodi 
združevanja. 

Tradicionalni mednarodni pravni akti (npr. Splošna deklaracija o 
človekovih pravicah, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih 
pravicah) državam ne nalagajo obveznosti, da zagotovijo enako 
udeležbo moških in žensk v vseh sferah družbe. Zagotavljajo le 
pravno varstvo pred diskriminacijo. Država je po teh dokumentih 
odgovorna za zagotavljanje enakih možnosti, ne pa tudi za 
zagotavljanje zaželjenih rezultatov. Šele teta 1979 je bila sprejeta 
Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki vsebuje 
tudi obveznost držav, da sprejmejo ukrepe za zagotovitev enake 
udeležbe žensk pri odločanju v političnem in javnem življenju (7. 
člen konvencije). Po tej konvenciji zahteva po enakosti ne pomeni 
samo enakost možnost, ampak tudi zagotavljanje enakosti 
rezultatov, kar pomeni enako predstavljanje žensk in moških pri 
odločanju. 

Glavni cilji, ki naj bi se sledili z zagotavljanjem enakih možnosti 
med spoloma, so zagotavljanje čim večje dejanske enakosti med 
spoloma, čim večja socialna pravičnost, varstvo človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin in demokratičnost družbe, zagotavljanje 
boljših in raznolikih politik, izpostavljanje novih političnih vprašanj 
in problemov. 

S sprejetjem Ustavnega zakona o spremembi 43. člena Ustave 
Republike Slovenije (UZ43) (Uradni list RS, št. 69/2004) je 
vzpostavljena ustavna podlaga za zakonsko določitev ukrepov 
za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju 
na volitvah v organe lokalnih skupnosti. 

Ukrepi, ki lahko vplivajo na kandidacijski postopek, so zahtevana 
pariteta, določitev kvot ali določitev načina kandidiranja. Pariteta 
pomeni, da mora biti enako število kandidatov obeh spolov na listi 
kandidatov, razen če je liho število kandidatov, kjer se lahko število 
kandidatov glede spola razlikuje le za 1. Sistem kvot praviloma 
določa najmanjši delež kandidatk na listi ali najmanjši delež mest 
na listi, ki mora pripasti vsakemu spolu. Tem bližje 50% je kvota 
glede kandidiranja, tem bolj se približuje ureditev pariteti. Obstoji 
tudi ukrep, kjer so liste kandidatov lahko sestavljene tudi tako, da 
se izmenično določijo kandidati in kandidatke. Izmenično 
kandidiranje je dejansko podobno pariteti, vendar ima dodatno 
prednost, da so pri njem določena tudi mesta, ki jih na listi 

a P°s8l)' 
kandidatov zasedajo osebe obeh spolov. Pariteta,S,oV napisape 

še ne zagotavlja, da bodo kandidatke na listikarl list z®'0 

pri vrhu, kar ima v primeru zaprtih kandidac'Js pranjePn 

pomemben učinek. Po drugi strani pa izmenično K ^ 
zaprtih kandidacijskih listah šele dobi pravi pomen, e^a enega 

liste kandidatov ne more biti izvoljen več kot ena težo 
spola v primerjavi z drugim spolom. Vsi ukrepi ima,° jgrT1 jZberej° 
v primeru ko lahko volivci s preferenčnim glasov 
več kandidatov enega spola kot drugega. 

o stf3^ 
Glede na ta izhodišča je predlagano, da mora p°sal

kandidata 

ali volivci s podpisovanjem, ki predlagajo več kot en ^ lako, da 

v volilni enoti, določiti kandidate oziroma kandida
d

rJc)atur oziro"10 

pripada vsakemu od spolov najmanj 40% kan kandida'e n 

mest na kandidatni listi ter svoje kandidate ozirorn Q pravil°se 

prvi polovici kandidatne liste razporediti izmen'°v0|j več k°'® 
lahko uveljavi pri večinskih volitvah, pri katerih se v0||tva > 
član občinskega sveta v volilni enoti in pri proporcl° v0|j|nih en°. 
ne glede na to ali je volilna enota občina v celoti a^ ^ posa"1^ 
več. Ne more pa se uveljaviti v občinah, v katerih praVj|oma 

volilni enoti voli samo en član občinskega sveta, 
občinah z do 3000 prebivalcev. ^ 

S prehodno določbo je določeno, da so politične s,^ona d 
pri kandidiranju za prve volitve po uve'iavitVI j^atur °zir0I!Ja 
zagotoviti vsakemu od spolov najmanj 25 % kan b^nSKa v0'' ^ 
mest na kandidatni listi. Glede na to, da mora ° . tnjh lis'. 

i kanal"" a komisija zavrniti potrditev kandidatur oziroma *ai'" določb v 
so v nasprotju z določbo' 70. a člena, je s pr® QOtovi, da ^ 
določeno, da tega volilna komisija ne stori, ce |jt^na st'an 

primeru, koje občina razdeljena na volilne enote, gpolo"1 

na ravni občine kot celote, upoštevala razmerje 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC P^^RUCSA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN 
JAVNOFINANČNA SREDSTVA ih 

bo imel f|nan 

Predlog sprememb in dopolnitev zakona ne 
posledic za državni proračun in za proračune 

drEDL°G^ 
4. DRUGE POSLEDICE SPREJEMA W 

ZAKONA ods(avKa 

Predlog zakona pomeni uresničitev določbe gvropskPun' 
43. člena Ustave ter uskladitev zakona s prav0 tujCev. 
na področju volilne pravice državljanov unije i 

5. PRIMERJALNaPRAVNI PREGLED 
Ko"11 ii# 

Nadzor nad uresničevanjem Direktive rn«c0 m. M««* BJkj.jp« 
  ,     ,  , ... c # Jg S® ^ _p| 
parlamentu in svetu Evropske unije izhaja, gvr ^ 
uveljavljene v nacionalnih pravnih redih drz ^ prav .nj 
unije razen v Grčiji, ki pred pridobitvijo v b^gnje na|^eta 
državljanov unije zahteva znanje grškega i®*1 'j ni bila °jatKOv 

dve leti v Grčiji in potrdilo, da mu v domači drz vsebuj© P° sj|c0v 

volilna pravica. Poročilo Evropske komisije ne^ vo|jtve n3( 
o pridržku pasivne volilne pravice tujcev z: ,g sVo 
izvršilnih funkcij na lokalnem nivoju. Izbira u ^ ^ pad inij( 
v skladu z interesi posamezne države in ^.,moS*e 

Evropske unije. Iz poročila, ki ga je Posred°^a'jja so 

Evropske Komisije. Posamezne države č.lan
ve|javiie aK"*'| 

oziroma njihove zvezne dežele so prvič u ^Kalnih v 
pasivno volilno pravico državljanov unije na sv I |okame v 

v letu 1996, razen Francije, ki je izvedla Prv 

skladu z direktivo leta 2001. 

ev'S<£ 
in 

i|iWatl 
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K°mjsija. 
'996) v 'e,v Por°čilu poudarila, da so v danem roku (1. januar 
^siribur °-' usklad'le zakonodajo z direktivo Danska, Irska, ra*en Bre t? m ^elika Britanija ter deloma Nemčija (vse dežele 
J'cUska) o?'' Fi"ska (kontinentalni del) in Avstrija (Koroška in 
Wiija Vrale.drzave članice: Belgija, Nemčija (Bremen), Grčija, 
Saisk

ran
F
Ciia' ltali)a. Nizozemska, sedem dežel v Avstriji, 

V 1996 w'nSka (°,oški del) in Švedska so uskladitve opravile tožbo) ta^o 
0 1999 na posebno zahtevo Komisije (zagroženo 

^edvideni ' da 'e. usklajevanje formalno opravljeno pred 
prirneru Bel poročaniern Evropskemu sodišču pravice razen v 
323/97 2 d

9'le' ki i' je uskladitev naložilo sodišče s sodbo št. C- 
^"lodajeH0 "•' 'U'''a Zaradi neusklajenosti nacionalne 
?°s,opke 2 'n diskr'minatornih določb je komisija sprožila sodne 

arsko) °s0-r 'n dve nemški zvezni deželi (Saško in 
P°s,°Pek ko ^^a in hvarska sta opravili uskladitev zato je 
p3radi neizD

nfan' ^oper Grčijo pa teče postopek pred sodiščem 
°Psko unijo 8Van'a ot3veznost'' ki iih ie prevzela z vstopom v 

pnrnSr|a|no 

^ sPoiomgraVna analiza ukrepov zagotavljanja enakih možnosti 
nic Evron b pol't'^nem življenju pokaže, da velika večina držav 

^Posred Un''e ni sPrejela nobenega ukrepa, s katerimi bi 
! ^'itičnem -° a" posredno uravnotežilo sodelovanje obeh spolov 

r^avah, navkr''en'U' 9'ede na to politične stranke v nekaterih 
z interni Pe °'5s,0iu ustavne oziroma zakonske podlage, 

rt 
sl(uPini dr-

lrn'akti določajo pravila o uravnoteženi zastopanosti. 
P°sečj urav2aV' k- določai° določena pravila, s katerimi se želi 
rancija, ge|n.otezena zastopanost obeh spolov so: Finska, 

, a^°nu 0 k®l)a in Norveška. Velja opozoriti, da Finska v svojem 
^'diranja V?,a^ ne določa neposrednih ukrepov glede 0rajo siste° 

h. SP°'0V, vendar zahteva od vseh organov, aa 
spolov 0 'n namensko vzpodbujati enakopravnost 

S'C6r Pa 
^opan ® ,ukrePi, s katerimi se želi doseči uravnotežena 

'0r"ialne i 8nS'<, 'a^ko delijo na: 

Podžge v ne!orrna'ne ukrepe, pri čemer slednji nimajo pravne 
sprejmejo zaynih oziroma lokalnih ureditvah, temveč jih 
s^°jih p politične stranke ali druge interesne organizacije v 
đružbene^ram',n oz'roma statutih. Neformalni ukrepi so izraz 
zaves,i fo 2aves,i v posamezni državi. Ob visoki družbeni 
*8ke drža

rma'n'x ukrePov sploh ni potrebno določiti (primer 
žak°norT1 

Ve 'e Švedska), vendarle je Združeno kraljestvo z 
Uredjj0 '2'e,a 2002 dopustilo, da politične stranke same 
Uraviote£IStern kandidiranja, tako da je zagotovljena 

. listah, ena zastopanost obeh spolov na kandidacijskih 
ukrePe ^ 

• Vplivain Vplivaio na kandidacijski postopek in ukrepe, ki 
uSe f-n

a
a 
l2V0li'ev, 

s,ranki ^ 
an.ciranja in drugih načinov nagrajevanja političnih 

Mitičnem e_Z''0 k uravno'eženem sodelovanju obeh spolov v strank, |^j Zlvl}enju in obratno, ukrepe kaznovanja političnih 
V Politično . k uravnoteženemu sodelovanju obeh spolov p "em življenju. 

pj^,riain° |ahk 
uPo*t ^ da so Za nekatere države ugotovimo (npr. Belgija in 
V p vati enakP0''('^ne s,ranke ob volitvah z zakonom zavezane 

ra,lc'i' ie let °St rno^k'tl in žensk pri postavljanju kandidatov. 
qls,09°ia Sp 

a 1999 Prišlo do ustavne reforme, ki parlamentu 
j^ri,ninaCij6 

|e?^anie zakonov, ki določajo ukrepe pozitivne 
^iih!^ °nem S c'rner ie bilo Ustavnemu svetu odločanje o teh 

in zak°^°^eno' Ta Je ugotovil, da je določba zakona o 
and|rJatnih r ° občinah. ki določa kvote posameznega spola 

?ai(6rnbra 198p'ftah protius,avna (odločba 82-146 DC z dne 18. 
Noj1 v*Podh ®edani' 3- člen francoske ustave določa, da 

V' 4 č|U'a 6nak dos,0P rnoških in žensk do voljenih en ustave pa določa, naj k uresničevanju tega 

načela prispevajo tudi politične stranke. Reforma je bila izvedena 
z zakonom leta 2000 (Zakon o enakem dostopu žensk in moških 
na voljene funkcije in položaje), ki je za volitve, ki temeljijo na 
kandidatnih listah, predpisal, da na kandidatni listi razlika med 
številom kandidatov enega in drugega spola ne sme biti večja od 
ena. Za enokrožne volitve (evropske volitve in določeno število 
sedežev v Senatu) morajo biti ženske in moški na kandidatni listi 
razporejeni izmenično. Pri dvokrožnih volitvah (občinske, 
regionalne in volitve v korziško skupščino) zakon predpisuje, da 
mora vsaka skupina šestih kandidatov, po vrstnem redu na 
kandidatni listi, vsebovati enako število žensk in moških. Francija 
je tudi dober primer vzpodbujanja političnih strank k zagotavljanju 
večje enakopravnosti med spoloma strank prek javnega 
financiranja. Za parlamentarne volitve (dvokrožne večinske 
volitve) zakon iz leta 2000 o enakem dostopu žensk in moških na 
voljene funkcije in položaje predvideva denarne kazni za stranke, 
ki ne zagotovijo 50 odstotkov kandidatov obeh spola. Zakon 
določa, da se denarna sredstva, kijih stranka pridobi iz proračuna, 
zmanjšajo, če je razlika med številom kandidatov posameznega 
spola večja od 2 odstotkov glede na vse kandidate. To pomeni, da 
še ne bo kaznovana stranka, ki ima razmerje med spoloma na 
kandidatni listi določeno 49 proti 51 odstotkov. Zmanjšanje denarnih 
sredstev, ki bi jih stranka sicer prejela, ne more znašati več kot 
50 odstotkov. Javna sredstva se zmanjšajo za polovico, kolikor v 
odstotkih znaša razlika med spoloma na kandidatni listi. Na primer, 
če stranka kandidira le 45 odstotkov žensk, je razlika 10 odstotkov 
(45:55) in javna sredstva se zmanjšajo za 5 odstotkov. Sistem 
torej zagotavlja; da stranka dobi vsaj 50 odstotkov sredstev. 
Zmanjšanje sredstev ene stranke pa ne more iti v korist drugih 
strank, saj namen ni nagrajevanje strank, ki enakost spolov 
spoštujejo, temveč kaznovanje strank, ki tega ne spoštujejo. Prvi 
test za nov sistem so bile občinske volitve leta 2001, ki so se s 
tega vidika izkazale za zelo uspešne. Med izvoljenimi kandidati v 
občinske skupščine je bilo 47.5% žensk. 

Tudi Belgija je leta 2002 spremenila ustavo tako, da je izrecno 
določila načelo enakosti moških in žensk, s čimer je dopustila tudi 
ukrepe pozitivne diskriminacije (positive action). 10. člen belgijske 
ustave določa, »da je zagotovljena enakost moških in žensk«, 
medtem ko 11. člen določa, da zakon zagotavlja moškim in 
ženskam »enako izvrševanje njihovih pravic in svoboščin in 
vzpodbuja enak dostop do izvoljenih in javnih funkcij.« Poleg tega 
ustava določa, da so enospolne vlade, na vseh ravneh odločanja, 
protiustavne. Že leta 1994 je Belgija sprejela zakon, katerega cilj 
je bil vzpodbujati enakost spolov na listah kandidatov na volitvah. 
Po tem zakonu število kandidatov enega spola naj ne bi preseglo 
dveh tretjin števila vseh kandidatov. Na podlagi ustavne reforme 
2002 je bil istega leta sprejet nov zakon, ki je predpisal enakost 
spolov na kandidatnih listah za evropske, državen (zvezne) in 
regionalne volitve. Zakon predpisuje, da morata na vrhu liste biti 
kandidata različnih spolov, v nadaljevanju pa se morajo kandidati 
različnih spolov izmenjavati. 

V Italiji sta bila leta 1993 sprejeta dva volilna zakona. Zakon št. 81 
z dne 25. marca 1993 je določil (5. in 7. člen), da kandidatna lista 
ne more vsebovati več kot dve tretjini posameznega spola. Zakon 
št. 27 z dne 4. avgusta 1993 je določil nova pravila za volitve 
članov poslanske zbornice. Zakon je določil, da se 75 odstotkov 
poslancev voli po večinskem sistemu, 25 odstotkov pa po sistemu 
kandidatnih list. Za slednje volitve je zakon določil (4. člen), da se 
morajo ženski in moški kandidati izmenjavati na listah, kar je v 
bistvu pomenilo, da mora biti na vsaki listi 50 odstotkov 
posameznega spola. Oba zakona je razveljavilo italijansko ustavno 
sodišče z utemeljitvijo, da temeljna človekova pravica, kot je 
pravica kandidirati na volitvah, ne more biti podvržena ravnanju, 
ki temelji na spolnem razlikovanju. 

poročevalec, št. 31/VIII 



Leta 2002 je Združeno kraljestvo sprejelo zakon, ki političnim 
strankam dovoljuje, da sprejemajo pozitivne ukrepe za zmanjšanje 
neenakosti žensk in moških, izvoljenih na lokalnih, državnih in 
evropskih volitvah. Zakon je le permisiven in dopušča strankam, 
da sprejmejo ustrezne ukrepe, če to želijo. Zakon ima tudi t.i. 
»klavzulo sončnega zahoda (sunset clause)«, po kateri bodo te 
določbe zakona prenehale veljati leta 2015, pri čemer obstaja 
možnost podaljšanja, če bi so to pokazalo za potrebno. 

»70.a člen 
o vež1(01 

Politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti predlag® počiti 
enega kandidata za člana občinskega sveta, mo ke(T,u od 
kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada karlC)jdatnj 
obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma mest n p0|0vici 
listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na P 
kandidatne liste razporediti izmenično po spolu." 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
l 

V Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/ 
94, 70/95, 51/02, 73/03-Odl. US) se v prvem odstavku 5. člena za 
besedo »starosti« postavi pika in črta besedilo »če mu ni odvzeta 
poslovna sposobnost«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima pod 
pogoji iz prvega odstavka tudi državljan druge države članice 
Evropske unije, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek se za 
besedo »prvega« črta beseda »in« ter doda vejica, za besedo 
»drugega« pa se doda »in tretjega«. 

3. člen 
edo .»voliveo- 

V 103. členu se beseda »občan« nadomesti z bes 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

4. člen 
moraio p 

Ne glede na določbo 70. a člena tega zakona v0|jVci, ' 
volitve po uveljavitvi tega zakona politične s,ran^ata za ^lana 

volilni enoti predlagajo več kot enega kandi list® 
občinskega sveta, določiti kandidate oziroma ka kanCjjda,u 

tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanjozi'0<r<a 

oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kan izrn8n^n 

kandidate na prvi polovici kandidatne liste razpok® 
po spolu' roi"8 

Občinska volilna komisija ne zavrne potrditve '(anc''^jnii te le 

kandidatnih list, ki jih je vložila politična stranka v pfve9 
ravni občine upoštevala razmerje med spol 
odstavka. 

2. člen 

Doda se nov 70. a člen, ki se glasi: 
5. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi 
Republike Slovenije. 

i v Uradni 
listu 
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OBRAZLOŽITEV: 

Pr"ega *tavkom '■ člena je opravljena uskladitev besedila 
Obliko J!Vka 5■ člena zakona z odločbo Ustavnega sodišča 
"S, s, 73/~''ovenije št. 346/02-13 z dne 10. julija 2003 (Uradni list 
'""' cfe/ 5 m ka,eroje Ustavno sodišče med drugim razveljavilo 

0<1^eta Bna zakona 0 lokalnih volitvah, ki se je glasil: »če mu 
/n 

poslovna sposobnost.« Novi drugi odstavek določa 
if"ai°staino

aslVno volilno pravico državljanov Evropske unije, ki 
o p°9oj preb'val'šče v Republiki Sloveniji, za volitve v občinski 

Publiko J prid°bitev volilne pravice je enak kot za državljana 
Avenije: polnoletnost. 

ecfe ng t0 

" ®9en7 s'
da zakon o lokalnih volitvah ureja dva volilna sistema 

Pret>ivaicev 's!u ' večinskega za občine z manjšim številom 
?a v lenj ' 0 3°00) ter proporcionalnega za večje občine ter 
^tetivnim V'hU razliku'e tu<*' mecl obligatornim oziroma 
Odiranja obl'kovaniem volilnih enot, ki vplivajo na možnost 

"""(re o2j Več>ega števila kandidatov posamezne politične 
Za 

ma volivcev, je bilo treba z določbo 2. člena poiskati 
,Sn^idiranj uianie enakih možnosti obeh spolov tako pri 

"batnih // f3 ve6insk'h volitvah kot pri kandidiranju na s za proporcionalne volitve. Ker sistem kvote še 

ne zagotavlja dejanskih enakih možnosti tudi za izvolitev kandidatk, 
je korigiran s sistemom izmeničnega kandidiranja, ki pa velja 
samo za prvo polovico kandidatne liste oziroma za določitev 
kandidatur za večinske volitve. 

3. člen prinaša spremembo v prvem odstavku 103. člena, s katero 
je zagotovljena enaka aktivna volilna pravica za volitve županov 
vsem volivcem. Torej tako državljanom, državljanom unije kot 
tujcem. Pasivna volilna pravica, torej pravica biti voljen za župana 
pa je pridržana državljanom Republike Slovenije. 

S 4. členom je določena postopna uveljavitev zakona, tako, da so 
politične stranke in volivci, ki vlagajo kandidature s podpisovanjem 
zavezani, da za prve volitve po uveljavitvi zakona oblikujejo liste 
kandidatov oziroma vložijo take kandidature, na katerih bo 
vsakemu od spolov zagotovljenih najmanj 25% mest ter, da so 
kandidati na prvi polovici list kandidatov razporejeni izmenično po 
spolu. Z drugim odstavkom je določeno še, da občinska volilna 
komisija ne zavrne potrditve kandidatur oziroma kandidatnih list, 
ki jih je vložila politična stranka v občini, če je ta na ravni občine 
upoštevala zahtevano razmerje med spoloma. 

sprpm'.Lo členov zakona, ki se 

p. . 5. člen ravjCo 

l» a%n Repuhn!1' V0l'en za člana občinskega sveta ima vsak 
Prosti. Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 

■Hiti ' 

teaa'3-13 finskega sveta imajo pod pogoji iz prvega 
^likiSlot clena tucli tujci, ki imajo stalno prebivališče v uveniji. 

Volilno pravico iz prvega in drugega odstavka ima volivec v občini, 
v kateri ima stalno prebivališče. 

103. člen 

Pravico voliti župana ima vsak občan, ki ima volilno pravico pri 
volitvah v občinski svet. 

Pravico biti voljen za župana ima oseba iz prvega odstavka 5. 
člena tega zakona. 
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E
6
DL°Ga ZAKONA o ratifikaciji protokola 

H konvenciji o preprečevanju 
o.NEsNA2EN^Ja morja z odpadnimi in drugimi 

'bravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
s'avka 75—

VRega zbora Republike Slovenije in tretjega ■ člena zakona o zunanjih zadevah. 

snovmi 

SI0Vnilfa r» 0dstav^ ® Državn 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
mag. Janez Božič, minister za promet, 
Andrej Šter, generalni direktor v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Janez Požar, sekretar v Ministrstvu za promet, 
Ondina Blokar, ministrica svetovalka v Ministrstvu za 
zunanje zadeve, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

' RAT|f, ZAKON onesnaženja morja z odpaai 
^EpRp*™1 PROTOKOLA 1996 H KONVENCIJI O novembra 1996 v Londonu. 

0Dp*tHVANju onesnaženja morja z rADNlM| IN DRUGIMI SNOVMI, 1972 

icira 
1. člen 

6 Protokol 1996 h Konvenciji o preprečevanju 

onesnaženja morja z odpadnimi in drugimi snovmi sestavljen 16. 

2. člen 

Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem jeziku ter prevodu 
v slovenskem jeziku glasi: 

' **12005 
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PROTOKOL 1996 H KONVENCIJI O PREPREČEVANJU ONESNAŽENJA MORJa 1 

ODPADNIMI IN DRUGIMI SNOVMI, 1972 

POGODBENICE TEGA PROTOKOLA, 

KI POUDARJAJO potrebo po varovanju morskega okolja in 
spodbujanju trajnostne rabe ter ohranjanja morskih virov, 

Kl V TEM POGLEDU UGOTAVLJAJO dosežke na podlagi 
Konvencije o preprečevanju onesnaženja morja z odpadnimi in 
drugimi snovmi, 1972, predvsem pa oblikovanje pristopov, ki 
temeljijo na previdnosti in preprečevanju, 

Kl V TEM POGLEDU NADALJE UGOTAVLJAJO pomen 
dopolnilnih regionalnih in državnih dokumentov, namenjenih 
varovanju morskega okolja, ki upoštevajo posebne okoliščine in 
potrebe teh območij ter držav, 

KI PONOVNO POTRJUJEJO pomen globalnega pristopa k tem 
vprašanjem in predvsem pomembnost nenehnega sodelovanja 
med pogodbenicami pri izvajanju konvencije in protokola, 

KI OB SPOZNANJU, da bi bilo zaželeno, da bi bili na državni ali 
regionalni ravni sprejeti taki ukrepi za preprečevanje in odpravljanje 
onesnaževanja morskega okolja z odmetavanjem v morje, ki so 
strožji od tistih, ki jih predvidevajo mednarodne konvencije ali 
druge vrste sporazumov v svetovnem merilu, 

KI UPOŠTEVAJO ustrezne mednarodne sporazume in ukrepe, 
predvsem Konvencijo Združenih narodov o pomorskem 
mednarodnem pravu, 1982, Deklaracijo iz Ria o okolju in razvoju 
ter Agendo 21, 

KI PRIZNAVAJO tudi interese in zmožnosti držav v razvoju in 
predvsem majhnih otoških držav v razvoju 

IN KER SO PREPRIČANE, da se nadaljnji mednarodni ukrepi za 
preprečevanje, zmanjševanje, in če je to izvedljivo, odpravljanje 
onesnaževanja morja, ki ga povzroča odmetavanje odpadnih in 
drugih snovi, lahko in morajo nemudoma sprejeti, da se bo 
zavarovalo in ohranilo morsko okolje, človekove dejavnosti pa 
se opravljale na tak način, da bo morski ekosistem lahko tudi v 
prihodnje prenesel dovoljene vrste rabe morja in da bo lahko 
zadovoljeval potrebe sedanjih in prihodnjih generacij, 

SO SE SPORAZUMELE, kot sledi: 

1. ČLEN 
OPREDELITEV IZRAZOV 

V tem protokolu: 

1 "Konvencija" pomeni Konvencijo o preprečevanju 
onesnaženja morja z odpadnimi in drugimi snovmi, 1972, s 
spremembami. 

2 "Organizacija" pomeni Mednarodno pomorsko organizacijo. 

3 "Generalni sekretar" pomeni generalnega sekretarja 
organizacije. 

4 .1 "Odmetavanje" pomeni: 

.1 vsakršno namerno odlaganje odpadkov ali drugih 
snovi z ladij, letal, ploščadi ali drugih umetnih 
konstrukcij na morju v morje; 

.2 vsakršno namerno odlaganje ladij, leta^gfje; 
drugih umetnih konstrukcij na morju v 

;čadi ž 

.. sn0vina 

.3 vsakršno shranjevanje odpadkov ali /^ploščad' ^ 
morskem dnu ali v podzemlju z ladij, le 
drugih umetnih konstrukcij na morju m 

j na obf0^ 
.4 vsakršno puščanje ali kopičenje snoV sarpoZara 

ploščadi ali umetnih konstrukcij na morj 
namernega odlaganja. 

.2 "Odmetavanje" ne vključuje: 
i ki spadal0. 

.1 odlaganja odpadkov ali drugih sn0g iadjah, 
običajnemu opravljanju dejavnosti na pa rnoO 
nloščadih ali drugih umetnih konstru oSti, v m°rJe' 

i njihovi opremi ali izhajajo iz teh deJa leta8' 
razen odpadkov ali drugih snovi, ki Ji ng rnori 
ploščadi ali druge umetne konstru

m/j odloži1'- 3 

prevažajo z namenom, da bi te sn sno 
izhajajo iz obdelave takih odpadkov urtletn' 
na ladjah, letalih, ploščadih ali 
konstrukcijah; . 

kot je sa 

.2 puščanje snovi z drugim s cilj'te^ 
odlaganje teh snovi, če to ni v nasp 
protokola, in 

če 
.3 ne glede na 4. točko prvega 

pododstavKaJ-stvari 
luščanj 

(npr. kablov, cevovodov in naPra^^ j<ot je sa 
odstavka izraz ne vključuje raz'^^Jo 

morja), ki so tam z drugim namenom, 
odlaganje teh stvari. :a 

•jQ odiag 
.3 Določbe tega protokola ne zajem n0pOsredn^> 

odpadkov ali drugih snovi, ki izhajaj rnOrS 

iskanja in izkoriščanja virov nafte in P na rnorjU- 
dnu, in s tem povezanega predelov 

odpa' 
"Sežiganje na morju" pomeni^ Jrugi urn 

dkov 

etru 
rne 

ali drugih snovi na ladji, plošča1d' ve i\a^e 

konstrukciji na morju zaradi nj 
odstranitve s toplotnim uničenjem- 

- anja°dPadKt°ni 
.2 "Sežiganje na morju" ne vključuje sežig uirie 

ali drugih snovi na ladji, plošča ^ge ^ 
konstrukciji na morju, če so ti od.P® dejavnosti jUi 
nastali med običajnim opravljanje kcjjj pa ^ 
ladji, ploščadi ali drugi umetni kons 

dna a^ ^. • jp 
6 "Ladje in letala" pomeni kakršna koli v° -nj b|a^rez 

plovila. Izraz vključuje tudi plovila n p0gonal 

plavajoče naprave, pa naj bodo na la 
nie9a' ,.htn0^ 

. razen notranJ,h |jučuje 
7 "Morje" pomeni vse morske vode,ra , ^tie, n® , ,j|i ie 

voda držav, morsko dno in njegovo p° ^ do ^ 
pa geoloških usedlin pod morskim 
dostop mogoč samo s kopnega. 
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Odpadki ali druge snovi" pomeni material in sestavine 
9 ede na vrsto, obliko aii opis. 

^ovoljenje" pomeni dovolilnico, izdano vnaprej in v skladu 

PodS H02nimi u'<reP'' sprejetimi na podlagi drugega 
odst ,9Vl<a Prve9a odstavka 4. člena in drugega ka s člena. 

^nesnaževanje" 

deia a'' dru9'h snovi v morje zaradi človekove 
ujin^nos|'' ima ali lahko ima za posledico škodljive 
0g ,e'. ki prizadenejo žive morske vire in ekosisteme, 
vkijuj3'0 _p'ovekovo zdravje, ovirajo dejavnosti na morju, 

pomeni neposreden ali posreden vnos 

2 ribolovom in drugimi zakonitimi vrstami uporabe fTlOri —"'"""m mi uiu^niu /.cmui um i m vioiaini upuiauc I . vplivajo na poslabšanje kakovosti morske vode 
za "Porabo' in na zmanjšanje uživanja okolja. 

°ko|je p*e.posanezno 

2. ČLEN 
CILJI 

.. M in skupaj ohranjajo in varujejo morsko 
žr,anstvenj Vsem' vifi onesnaževanja in v skladu s svojimi 
IPreierriajo n*'' s<r°kovnimi in gospodarskimi zmožnostmi 
^ađarje i2v

ci"'<0vi,e ukrepe za preprečevanje, zmanjševanje, 
^^etavan'9 °' odPrav'ianie onesnaževanja, povzročenega e*i9anjerr) '6rTl odpadkov ali drugih snovi v morje ali njihovim 

V°i® usmeri.3 mor'u- če je to ustrezno, med seboj usklajujejo Ve na tem področju. 

3. ČLEN 
SPLOŠNE OBVEZNOSTI 

Vidnost tS®a Protokola pogodbenice uporabljajo 
Ođpadkovni pris,0P k varstvu okolja pred odmetavanjem 
P'epregjj 1 drugih snovi, pri čemer izvajajo ustrezne 

lahk0 on 8 U^rePe' obstaja utemeljen razlog za sum, 
P°vZročiio Padki ali druge snovi, vnesene v morsko okolje, 
žve2j ^ sk°do, čeprav ni prepričljivih dokazov o vzročni 
^ Vnosi in njihovimi učinki. 

°nesnaževVan'U| na' onesnaževalec načeloma krije stroške ania, si vsaka pogodbenica prizadeva spodbujati 
a" Sežigarv° ^ater'^ ki jim je dovolila izvajati odmetavanje 
PrePrečev0 na moriu' krijejo stroške izpolnjevanja zahtev po 
javnosti 3h'U onesnaževanja in nadziranju dovoljenih 
p uPoštevanju javnega interesa. 

j9 ,e9a Pro,okola pogodbenice ravnajo tako, s^0de z er^ 
no ali posredno ne prenašajo škode ali verjetne 

Vrsto onp<s09a dela °kolja na drugega ali ne spreminjajo ene snazevanja v drugo. 
b®na d 

Po9odbeni(? 
ofiba ,e9a protokola se ne razlaga tako, da 

2 ^ednar3^ preprečuie. da bi posamezno ali skupaj v skladu 
PrePrečev

0Clnim pravom sprejele strožje ukrepe za 
°dpraviianianje- zmanjševanje, in če je to izvedljivo, I® onesnaževanja. 

°DmETA\/ak, 4. ČLEN VANJE ODPADKOV ALI DRUGIH SNOVI 
P°gOd 
QcJPadk 6n'Ce Prepovedujejo odmetavanje kakršnih koli ov ali drugih snovi, razen tistih, naštetih v prilogi 1. 

.2 Za odmetavanje odpadkov ali drugih snovi, naštetih v 
prilogi 1, je potrebno dovoljenje. Pogodbenice sprejmejo 
upravne ali zakonodajne ukrepe, s katerimi zagotavljajo, 
da so izdaja dovoljenj in pogoji iz dovoljenja v skladu z 
določbami priloge 2. Posebna pozornost se mora 
namenjati možnostim za izogibanje odmetavanja v korist 
okolju prijaznih drugih možnosti. 

t 
2 .Nobena določba tega protokola se ne razlaga tako, da 

posamezni pogodbenici preprečuje, da bi prepovedala 
odmetavanje odpadkov ali drugih snovi, omenjenih v prilogi 1. 
Ta pogodbenica organizacijo uradno obvesti o takih ukrepih. 

5. ČLEN 
SEŽIGANJE NA MORJU 

Pogodbenice prepovejo sežiganje odpadkov ali drugih snovi na 
morju. 

6. ČLEN 
IZVOZ ODPADKOV ALI DRUGIH SNOVI 

Pogodbenice ne dovoljujejo, da bi se odpadki ali druge snovi 
izvažale v druge države zaradi odmetavanja ali sežiganja na 
morju. 

7. ČLEN 
NOTRANJE MORSKE VODE 

1 Ne glede na vse druge določbe tega protokola se ta protokol 
nanaša na notranje morske vode samo v obsegu, določenem 
v drugem in tretjem odstavku. 

2 Vsaka pogodbenica po lastnem preudarku uporablja določbe 
tega protokola, sprejme druge učinkovite dopustne in 
urejevalne ukrepe za nadzor namernega odlaganja odpadkov 
ali drugih snovi v notranje morske vode, če bi tako odlaganje, 
opravljeno na morju, pomenilo "odmetavanje" ali" sežiganje 
na morju" v pomenu 1. člena. 

3 Vsaka pogodbenica zagotavlja organizaciji informacije o 
zakonodaji in institucionalnih mehanizmih za izvajanje, 
skladnost in uveljavitev v notranjih morskih vodah. 
Pogodbenice si morajo poleg tega kar najbolj prizadevati za 
prostovoljno zagotavljanje zbirnih poročil o vrstah in lastnostih 
snovi, odvrženih v notranje morske vode. 

8. ČLEN 
IZJEME 

1 Določbe prvega odstavka 4. člena in 5. člena se ne uporabljajo, 
če je treba zagotoviti varnost človeškega življenja ali ladg, 
letal, ploščadi ali drugih umetnih konstrukcij na morju ob višji 
sili, ki jo povzročijo neurja, ali, ko je ogroženo človeško življenje 
ali je resnično ogrožena varnost ladij, letal, ploščadi ali drugih 
umetnih konstrukcij na morju, če je odmetavanje ali sežiganje 
na morju videti kot edini način, da se prepreči nevarnost, in 
če je verjetno, da bo škoda zaradi takega odmetavanja ali 
sežiganja na morju manjša, kot bi sicer bila. Odmetavanje ali 
sežiganje na morju se opravi tako, da je verjetnost ogrožanja 
človeškega življenja ali življenja v morju čim manjša, kar je 
treba takoj sporočiti organizaciji. 
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Pogodbenica lahko izda dovoljenje ne glede na prvi odstavek 
4. člena in 5. člen v izrednih razmerah, ki pomenijo 
nesprejemljivo grožnjo zdravju ljudi, varnosti ali morskemu 
okolju in ne dopuščajo nobene druge izvedljive rešitve. Preden 
to stori, se pogodbenica posvetuje z drugo državo ali drugimi 
državami, ki so verjetno zaradi tega prizadete, in z 
organizacijo, ki pogodbenici v skladu s šestim odstavkom 18. 
člena, potem ko se je posvetovala z drugimi pogodbenicami 
in po potrebi tudi s pristojnimi mednarodnimi organizacijami, 
nemudoma priporoči najustreznejše postopke. Pogodbenica 
ta priporočila upošteva, če je to izvedljivo glede na čas, v 
katerem mora ukrepati, in glede na izpolnjevanje splošne 
obveznosti, da ne škoduje morskemu okolju, in organizacijo 
obvesti o svojem ukrepanju. Pogodbenice se zavezujejo, da 
si bodo v takih razmerah pomagale. 

Vsaka pogodbenica se lahko odpove svojim pravicam po 
drugem odstavku ob ratifikaciji tega protokola ali pristopu k 
njemu oziroma po ratifikaciji tega protokola ali pristopu k njemu. 

9. ČLEN 
IZDAJANJE DOVOLJENJ IN POROČANJE 

1 Vsaka pogodbenica imenuje ustrezen organ ali ustrezne 
organe, ki 

.1 izdajajo dovoljenja v skladu s tem protokolom; 

.2 vodijo evidenco o vrstah in količinah vseh odpadkov ali 
drugih snovi, za katere so bila izdana dovoljenja za 
odmetavanje, in če je to izvedljivo, o dejansko odmetanih 
količinah in kraju, času in načinu odmetavanja ter 

.3 posamezno ali skupaj z drugimi pogodbenicami in 
pristojnimi mednarodnimi organizacijami spremljajo stanje 
morja za izvajanje tega protokola. 

2 Ustrezni organ ali organi pogodbenice v skladu s tem 
protokolom izdajajo dovoljenja za tiste odpadke ali druge snovi, 
namenjene odmetavanju, ali kot to predvideva drugi odstavek 
8. člena, sežiganju na morju, ki so: 

.1 natovorjeni na njenem ozemlju in 

.2 natovorjeni na ladjo ali letalo, ki je registrirano na njenem 
ozemlju ali plove ali leti pod njeno zastavo, če poteka 
natovarjanje na ozemlju države, ki ni pogodbenica tega 
protokola. 

^ dstavka 
Poročila, poslana na podlagi drugega in tretjega p° organ, 
četrtega odstavka ovrednoti ustrezen Porn roča o svojih 
imenovan na zasedanju pogodbenic. Ta organ p° ^cane1" 
ugotovitvah na ustreznem zasedanju ali pose 
zasedanju pogodbenic. 

10. ČLEN 
UPORABA IN UVELJAVITEV 

Vsaka pogodbenica uporablja ukrepe, potrebne z 
tega protokola, za vse: 

izvajani« 

ozemlju al'P 
,lovej° 

.2 

ladje in letala, ki so registrirani na njenem 
ali letijo pod njeno zastavo: 

ladje in letala, ki na njenem ozemlju natoV^ežiganilJ 

ali druge snovi, namenjene odmetavanju 
morju, in 

na. 

.3 ladje, letala in ploščadi ali druge umetne
Hmetavaniern.a0 

katere se domneva, da se ukvarjajo z o ^ .^a pravlC _ 
sežiganjem na morju na območjih, na ka e ^paro*#" 
uresničevati svojo pristojnost v skladu z 
pravom. 

• oravom sprf ki Vsaka pogodbenica v skladu z mednarodnim p dejanj3, 

ustrezne ukrepe, da prepreči in po potrebi ka 
so v nasprotju z določbami tega protokola. 

Pogodbenice soglašajo, da bodo sode'°^g na 
postopkov za učinkovito uporabo tega Prot° |°-no s P°S'°L 
ki so zunaj pristojnosti katere koli države, vk j ^ 0dpa j 
za prijavljanje ladij in letal, za katere se ugo z ^0\o^a 

odmetavajo ali sežigajo na morju v naspr° 
tega protokola. ^ ^i]0 

Ta protokol se ne nanaša na tiste ladje in let^aVU. V®3* 
Prizaie državno imuniteto po mednarodnem P p|1^ 

pogodbenica pa si s sprejetjem ustreznih u rat,i. dei0'.ča 
da bodo ladje in letala, ki so v njeni lasti ali I\ernerot,ve 

skladno s ciljem in namenom tega protokola. 
organizacijo. 

j za^e: lZan3 

Država lahko v času, ko izrazi svoje s°9las,e',g up°ra ,La 
s tem protokolom, ali kadar koli pozneje izjavi. a jz čet 
določbe tega protokola za svoje ladje in g |ahko |Z 

odstavka, s čimer priznava, da samo ta d 
te določbe zoper take ladje in letala. 

Ob izdaji dovoljenj pristojni organ ali organi ravnajo v skladu z 
zahtevami 4. člena, skupaj z dodatnimi merili, ukrepi in pogoji, 
ki se jim zdijo ustrezni. 

Vsaka pogodbenica neposredno ali prek sekretariata, 
ustanovljenega na podlagi regionalnega sporazuma, poroča 
organizaciji in po potrebi drugim pogodbenicam o: 

.1 podatkih, navedenih v drugem in tretjem odstavku 1. člena; 

.2 upravnih in zakonodajnih ukrepih, sprejetih za izvajanje 
določb tega protokola, vključno s pregledom ukrepov za 
uveljavitev, in o 

.3 učinkovitosti ukrepov, iz drugega odstavka 4. člena in o 
težavah, s katerimi se srečuje pri izvajanju teh ukrepov. 

11. ČLEN - 
POSTOPKI ZA SKLADNO& ^ 

Najpozneje dve leti po začetku veljavn0®'' postopam 
pogodbenice na zasedanju vzposta ^„a 
mehanizme za presojo in spodbujanje eCjeni, n:^o 
protokolom. Taki postopki in mehanizmi s0 oC)plto 

lZ<T>e 

konstruktiven način omogočili izčrpno m 
informacij. rotoK°la' 

Po tehtni presoji informacij, poslanih na ^rnehaniz|^nic 

in priporočil, danih v okviru Pos,opkoV
danju P0^0 o0m<^ 

prvega odstavka, se lahko na zase di;0 nasveti' 
pogodbenicam in nepogodbenicam ponu 
ali sodelovanje. 

Informacije iz drugega in tretjega pododstavka prvega 
odstavka se pošiljajo vsako leto. Informacije, iz drugega in 
tretjega pododstavka četrtega odstavka se pošiljajo redno. 
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12. ČLEN 
REGIONALNO SODELOVANJE 

°^ja na d^"'06' imai° skupne interese za Varstvo morskega 
p,°l°kola enem 9eografskem območju, spodbudile cilje tega 
Nadevaj S' 0l5 uP°števanju značilnih regionalnih posebnosti 
'69iona|tl

Q
h°krepiti regionalno sodelovanje, vključno s sklenitvijo 

Preprečev' . sP°razumov, skladnih s tem protokolom, o 
0l1esr|aževn'U' zmanjševaniu, in če je to izvedljivo, odpravljanju 
Zadkov T'3, na moriu povzroča odmetavanje ali sežiganje 
S.P°flpisnic ' C'ru9'tl sn°vi. Pogodbenice si prizadevajo sodelovati 
'"ihm0rajQ

arn' r®9ionalnih sporazlimov, da bi uskladile postopke, 
upoštevati pogodbenice različnih zadevnih konvencij. 

STD_„ 13. ČLEN 
tokovno sodelovanje in pomoč 

p 
2dnjqjm

enice s sodelovanjem v organizaciji in usklajevanjem 
dvogtfa' pr's,°jnim' mednarodnimi organizacijami spodbujajo 
2,1,anišnSk0.in večstransko pomoč pri preprečevanju, 
Onesna^eVanju' in 'e ,0 izvedljivo, odpravljanju 
v terfl D 

e.Vanja' ki je posledica odmetavanja, opredeljenega 
Zarad). ° ' ''stim pogodbenicam, ki za pomoč zaprosijo 

razisi<ab''an'a znar|stvenega in strokovnega osebja za 
skun °Van'e' spremljanje in izvajanje, če je primerno, 
dr*.;1 Z dot)avo potrebne opreme in naprav, da se okrepi a usposobljenost; 

2 
e,°vanja o izvajanju tega protokola; 

•3 ■ 
m °^m?ciiskega in strokovnega sodelovanja pri največjem 

Proizvod™ 2man'®aniu odpadkov in postopkih za čisto 

in ^kega in strokovnega sodelovanja pri odlaganju 
Zma 6- oapadkov fer drugih ukrepih za preprečevanje, 
0nesnIS-an'e' in če 'e ,0 izved|jivo' odpravljanje Sevanja, ki ga povzroča odmetavanje, in zaradi 

■5 dostoDa H 
2nani t okoljsko zdravih tehnologij in ustreznega 
v (j ri

a ter Skušenj in zaradi njihovega prenosa, predvsem 
g0s 

ave v razvoju in države na prehodu v tržna 
konCe •arStva' po u90dnih pogojih skupaj z dogovorjenimi p°t h'1Skirn' in preferencialnimi pogoji ob upoštevanju 
p0Seb 

e P° varstvu pravic intelektualne lastnine ter 
tr>na Potreb držav v razvoju in držav na prehodu v 

9°spodarstva. 
^r9ani2aCija _ ^ la opravlja te naloge: 

PoJodiK090 P090cibenic za strokovno sodelovanje drugim 
strok0 

cam °b upoštevanju dejavnikov, kot so Vne zmožnosti; 
,j u 

^edna^6 .vlo9e za pomoč z drugimi pristojnimi ^ rodnimi organizacijami, če je to ustrezno, in 

in ti£
te^iu ustreznih virov pomaga državam v razvoju 

dražilo Clrzavanri na prehodu v tržna gospodarstva, ki so 
Protok f °'° namero' da bodo postale pogodbenice tega 
Protok^3' 'n prouču)e možnosti za popolno izvajanje 

14. ČLEN 
ZNANSTVENO IN STROKOVNO RAZISKOVANJE 

1 Pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe za spodbujanje in 
olajšanje znanstvenega in strokovnega raziskovanja o 
preprečevanju, zmanjševanju, in če je to izvedljivo, 
odpravljanju onesnaževanja zaradi odmetavanja in drugih 
virov onesnaževanja morja, pomembnega za ta protokol. 
Raziskovanje mora vključevati predvsem opazovanje, 
merjenje, vrednotenje in analizo onesnaževanja po 
znanstvenih metodah. 

2 Da bi uresničile cilje tega protokola, pogodbenice spodbujajo 
dostopnost ustreznih informacij za druge pogodbenice, ki 
zaprosijo za podatke o: 

.1 znanstvenih in strokovnih dejavnostih in ukrepih, sprejetih 
v skladu s tem protokolom; 

.2 pomorskih znanstvenih in strokovnih programih in njihovih 
ciljih ter o 

.3 vplivih, opaženih s spremljanjem in ocenjevanjem iz 
tretjega pododstavka prvega odstavka 9. člena. 

15. ČLEN 
ODGOVORNOST 

Pogodbenice se v skladu z načeli mednarodnega prava o 
odgovornosti držav za škodo, prizadejano okolju drugih držav ali 
kateremu koli drugemu območju okolja, zavezujejo, da bodo 
razvijale postopke za ugotavljanje odgovornosti, nastale zaradi 
odmetavanja ali sežiganja odpadkov ali drugih snovi na morju. 

16. ČLEN 
REŠEVANJE SPOROV 

1 Vsi spori zaradi razlage ali uporabe tega protokola se na prvi 
stopnji rešujejo s pogajanjem, poravnavo ali spravo ali po • 
drugi miroljubni poti, ki jo izberejo stranke v spcru. 

2 Če spor ni rešen v dvanajstih mesecih po tem, ko je ena 
pogodbenica uradno obvestila drugo, da spor med njima 
obstaja, je spor na zahtevo stranke v sporu rešen z 
arbitražnim postopkom iz priloge 3, razen če se stranki v 
sporu sporazumeta, da bosta uporabili enega od postopkov, 
naštetih v prvem odstavku 287. člena Konvencije Združenih 
narodov o mednarodnem pomorskem pravu, 1982. Stranki v 
sporu se lahko o tem sporazumeta, ne glede na to, ali sta 
državi pogodbenici Konvencije Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu, 1982. 

3 če je dosežen dogovor, da se uporabi eden od postopkov, 
naštetih v prvem odstavku 287. člena Konvencije Združenih 
narodov o pomorskem mednarodnem pravu, 1982, se 
določbe XV. dela omenjene konvencije, ki se navezujejo na 
izbrani postopek, prav tako smiselno uporabljajo. 

4 Dvanajstmesečno obdobje iz drugega odstavka se z 
medsebojnim soglasjem vpletenih strank lahko podaljša za 
nadaljnjih dvanajst mesecev. 

*>2005 1881 poročevalec, št. 31A/III 



5 Ne glede na drugi odstavek lahko vsaka država, če je stranka 
v sporu zaradi razlage ali uporabe prvega ali drugega 
odstavka 3. člena, ko da svoje soglasje, da jo zavezuje ta 
protokol, uradno obvesti generalnega sekretarja o tem, da bo 
njeno soglasje potrebno, pred rešitvijo spora z arbitražnim 
postopkom, določenim v prilogi 3. 

17. ČLEN 
MEDNARODNO SODELOVANJE 

Pogodbenice v pristojnih mednarodnih organizacijah spodbujajo 
cilje tega protokola. 

18. ČLEN 
ZASEDANJA POGODBENIC 

1 Na zasedanjih ali posebnih zasedanjih pogodbenice stalno 
pregledujejo izvajanje tega protokola in vrednotijo njegovo 
učinkovitost, da bi prepoznale načine za okrepitev delovanja, 
kadar je potrebno, za preprečevanje, zmanjševanje, in če je 
to izvedljivo, odpravljanje onesnaževanja, ki ga povzročata 
odmetavanje in sežiganje odpadkov ali drugih snovi na morju. 
V ta namen lahko pogodbenice na svojih zasedanjih ali 
posebnih zasedanjih: 

.1 pregledajo in sprejmejo spremembe tega protokola v 
skladu z 21. in 22. členom; 

.2 ustanovijo potrebne pomožne organe, da bodo proučevali 
zadeve in olajšali izvajanje tega protokola; 

.3 povabijo ustrezne strokovne organe, da svetujejo 
pogodbenicam ali organizaciji o zadevah, pomembnih za 
ta protokol; 

.4 spodbujajo sodelovanje s pristojnimi mednarodnimi 
organizacijami, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in 
nadzorom onesnaževanja; 

.5 proučujejo informacije, ki so dane na voljo v četrtem 
odstavku 9 člena; 

.6 po posvetu s pristojnimi mednarodnimi organizacijami 
pripravljajo ali sprejemajo postopke iz drugega odstavka 
8. člena, vključno s temeljnimi merili za določanje izjemnih 
in izrednih razmer, in postopke za posvetovalne predloge 
in varno odlaganje snovi v morje v takih okoliščinah; 

.7 proučujejo in sprejemajo sklepe in 

.8 proučujejo vsako dodatno ravnanje, ki je morda potrebno. 

2 Pogodbenice na svojem prvem zasedanju po potrebi sprejmejo 
poslovnik. 

19. ČLEN 
NALOGE ORGANIZACIJE 

1 Organizacija je odgovorna za naloge sekretariata, povezane 
s tem protokolom. Vsaka pogodbenica tega protokola, ki ni 
članica te organizacije, ustrezno prispeva k plačilu izdatkov, 
ki jih ima organizacija z opravljanjem teh nalog. 

2 Med nalogami sekretariata, ki se nanašajo na ta Protc itokol, s°: 

enkrat letno, 
če 

.1 sklicevanje zasedanj pogodbenic en k zaSedanl 
pogodberfice ne sklenejo drugače, in Pose. DOgodbeni0, 

pogodbenic, kadar to zahtevata dve tretjini P 

.2 svetovanje, kadar je zaprošeno, o izvajanju ■ 
in o smernicah ter postopkih tega protoko 

tega Proto ikola 

odbenic. .. oqQ0Qu* . 
.3 proučevanje vprašanj in informacij P(jnarodnirnl 

posvetovanje z njimi in s pristojnimi 01 0 

organizacijami ter dajanje priporočil P°9 vendarn8 

vprašanjih, ki so s tem protokolom poveza 
posebej zajeta v njem; 

odstavi 1°: 
.4 priprava in izvajanje postopkov iz šestega |Stojni'T" 

člena v sodelovanju s pogodbenicami popravi i" 
mednarodnimi organizacijami ter pomoč v 
izvajanju teh postopkov; 

nizacija Prei 
.5 pošiljanje vseh uradnih obvestil, ki jih or9® -n 

v skladu s tem protokolom, pogodbenica 

.6 priprava proračuna in finančnega poročila o vsa|<i yjl \yj\ civ & pi Ui cio u 11 c* lil ni lai ivi ioyw f  . ffl \ 
protokola, ki se razdelita vsem pogodbeni 
leti. 

dve 

organizacija poM 
sdstavka 

.1 sodeluje pri presojah stanja v morskem 

zahtev 
3 Če so na voljo ustrezna sredstva, orya. 

iz tretjega pododstavka drugega odstavka 
i okolju i" 

sodeluje s pristojnimi mednarodnimi or9a^0snaževan'3 

ukvarjajo s preprečevanjem in nadzorom 

ki s« 

20. ČLEN 
PRILOGE 

Priloge k temu protokolu so njegov sestavni del. 

21. ČLEN 
SPREMEMBE PROTOKOLA 

grnembe člen°v 

Vsaka pogodbenica lahko predlaga spre"TI® pred|a^ 0(| 
protokola. Organizacija sporoči bese meseCev P ^ 
spremembe pogodbenicam vsaj ses pose" 
obravnavo spremembe na zasedanju 
zasedanju pogodbenic. i0 z 

sprej171 J -q0 
Spremembe členov tega protokola s®^ gias^ 
dvotretjinsko večino pogodbenic, ki so na p0godb 

na zasedanju ali posebnem zaseda 
pooblaščenih v ta namen. 

začne ' 
3 Za pogodbenice, ki so sprejele spreme ogodb0ll |e(n 

šestdeseti dan po tem, ko sta dve tre'' ernem"0- e| *! 

organizaciji deponirali listino o sprejetju sP .^er\ico v 

začne sprememba za vsako drugo P°jbe0lCa dep° 
šestdeseti dan po datumu, ko je ta P°9° 
svojo listino o sprejetju spremembe. 

<5 O ^ |^y - 
4 Generalni sekretar obvesti pogodbenice ^ datumUl njcO 

sprejeti na zasedanju pogodbenic, in pog°d 

sprememba začne veljati za vse in v 

posebej. 
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Po 
ve|javnosti spremembe tega protokola vsaka 

P°9odb Postane pogodbenica tega protokola, postane tudi 
tretjini emCa sPremenjenega protokola, razen če se dve 
ali n0s 

po9°dbenic, ki so navzoče in glasujejo na zasedanju 
sPreme h8™ 2asedan)u pogodbenic, na katerem se sprejema a, 0 tem ne dogovorita drugače. 

vsaki 

22. ČLEN 
SPREMEMBA PRILOG 

Pr°'oko|390dben'Ca lahko Predla9a spremembe prilog tega 
Spremo ^ {")r9anizacija sporoči besedilo predlagane 
obraVn 

6 P°9°dbenicam vsaj šest mesecev pred 
Zaspri, V0 sPremembe na zasedanju ali posebnem 5edaniu pogodbenic. 

na P"'°9. razen spremembe priloge 3, bodo temeljile 
uPoštev f a'i strokovnih spoznanjih in bodo lahko 
sprememh pravne' socialne ali gospodarske dejavnike. Take ki So 

e se sprejmejo z dvotretjinsko večino pogodbenic, 
*asedan 

2°Ce 'n 9lasujejo na zasedanju ali posebnem 'u Pogodbenic, pooblaščenih v ta namen. 

ari, J*aciia pogodbenicam nemudoma sporoči spremembe 

Ihenic0'616 na zasedan)u ali Posebnem zasedanju 

^ Spre 
2ačnejom')e pri'°9>razen kot je določeno v sedmem odstavku, 
obveS)i|u

2a vsako Pogodbenico veljati takoj po uradnem 
Spremem'hP0Slanem or9ani2acii'' da ie pogodbenica sprejela 
Zaseban-8' ali dni P° datumu sprejetja sprememb na 
Po9odben,U po.9°d^enic, če je to pozneje, razen za 
času SDr'Ce' ^ pred P°tekom 1(^0 dni izjavijo, da v tistem 
Pr®đhodn

e,T'em'3 ne morejo sprejeti. Pogodbenica lahko sprerne 
lziavo o ugovoru kadar koli nadomesti s sprejetjem 

2ačne vore.',ako da Predhodno zavrnjena sprememba nato 
5 'atl za 'o pogodbenico. 

Gerierain" 
"stine o s 

Se'<re,ar pogodbenice nemudoma obvesti, da so 
^ prejetju ali ugovoru deponirane pri organizaciji. 

0va d i 
sPremenih°9? a'' sprememba priloge, ki se nanaša na 
ne začne ° ^'enov ,e9a protokola, ne začne veljati, dokler 

y ^ Veljati sprememba členov tega protokola. 
2a 
sPrejetjem t 6 Prilo9e 3 v zvezi z arbitražnim postopkom in 
PQst0pkj 

erzačetkom veljavnosti novih prilog se uporabljajo a spremembe členov tega protokola. 

23. ČLEN 
Ta pro( 

b MED PROTOKOLOM IN KONVENCIJO 
Protokoiaj 

nadomestil konvencijo za tiste pogodbenice tega 
0 ,udi pogodbenice konvencije. 

P0D ,pIS Rat.p 24-CLEN 

*"FIKACIJA, SPREJETJE, ODOBRITEV IN 
PRISTOP 

tokoi ■ 
0r9aniZa !e VSem državam na voljo za podpis na sedežu 
dr*avam _ od 1 ■ aprila 1997 do 31. marca 1998, zatem pa je na 

:ave lahko 

v°ljo za pristop. 

9a 
Postanejo pogodbenice tega protokola, če: 

°d°britve^-'0 bf0Z pr'držka ratifikacije, sprejetja ali 

.2 ga podpišejo s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, 
nato pa ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo ali 

.3 k njemu pristopijo. 

Protokol se ratificira, sprejme, odobri ali se pristopi k njemu z 
deponiranjem ustrezne listine pri generalnem sekretarju. 

25. CLEN 
ZAČETEK VELJAVNOSTI . 

1 Ta protokol začne veljati trideseti dan po dnevu, ko: 

.1 vsaj 26 držav izrazi svoje soglasje o tem, da jih zavezuje 
ta protokol v skladu s 24. členom, in 

.2 je vsaj 15 pogodbenic konvencije med državami iz prvega 
pododstavka prvega odstavka. 

2 Za vsako državo, ki je izrazila soglasje, da jo ta protokol v 
skladu s 24. členom zavezuje po dnevu iz prvega odstavka, 
začne ta protokol veljati trideseti dan po dnevu, ko je ta država 
izrazila svoje soglasje. 

26. ČLEN 
PREHODNO OBDOBJE 

1 Vsaka država, ki pred 31. decembrom 1996 ni bila 
pogodbenica konvencije in soglaša, dajo ta protokol zavezuje, 
preden začne veljati ali v petih letih po njegovem začetku 
veljavnosti, lahko s svojim soglasjem uradno obvesti 
generalnega sekretarja, da iz razlogov, navedenih v uradnem 
obvestilu, v prehodnem obdobju, ki ne bo daljše od obdobja iz 
četrtega odstavka, ne bo mogla upoštevati posebnih določb 
tega protokola, razen tistih iz drugega odstavka. 

2 Nobeno uradno obvestilo iz prvega odstavka ne vpliva na 
obveznosti pogodbenic tega protokola v zvezi s sežiganjem 
na morju ali odmetavanjem radioaktivnih odpadkov ali drugih 
radioaktivnih snovi. 

3 Vsaka pogodbenica tega protokola, ki je generalnega 
sekretarja na podlagi prvega odstavka uradno obvestila, da 
v posebnem prehodnem obdobju ne bo mogla delno ali v 
celoti upoštevati prvega odstavka 4. člena ali 9. člena, kljub 
temu v tem obdobju prepoveduje odmetavanje odpadkov ali 
drugih snovi, za katere ni izdala dovoljenja, in si čim bolj 
prizadeva za sprejetje upravnih ali zakonodajnih ukrepov, s 
katerimi zagotovijo, da so izdaja dovoljenj in pogoji iz njih v 
skladu z določbami priloge 2, in generalnega sekretarja uradno 
obvesti o vsakem izdanem dovoljenju. 

4 Nobeno prehodno obdobje, navedeno v uradnem obvestilu, 
poslanem na podlagi prvega odstavka, ni daljše od pet let po 
predložitvi uradnega obvestila. 

5 Pogodbenice, ki so na podlagi prvega odstavka oddale uradno 
obvestilo, na prvem zasedanju pogodbenic, sklicanem po 
deponiranju njihove listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu k njej, predstavijo program in časovni načrt za 
popolno skladnost s tem protokolom skupaj z zahtevki za 
ustrezno strokovno sodelovanje in pomoč v skladu s 13. 
členom tega protokola. 

6 Pogodbenice, ki s6 na podlagi prvega odstavka oddale uradno 
obvestilo, vzpostavijo postopke in mehanizme za prehodno 
obdobje, v katerem bodo izvajale in spremljale predložene 
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programe za popolno skladnost s tem protokolom. Te 
pogodbenice na vsakem zasedanju, sklicanem v prehodnem 
obdobju, predložijo poročilo o napredku za doseganje 
skladnosti zaradi ustreznega ukrepanja. 

27. ČLEN 
ODPOVED 

1 Vsaka pogodbenica lahko odpove protokol kadar koli po 
poteku dveh let od dneva, ko je ta protokol začel veljati zanjo. 

2 Protokol se odpove z listino o odpovedi generalnemu 
sekretarju. 

3 Odpoved začne veljati eno leto po tem, ko generalni sekretar 
prejme listino o odpovedi, ali po toliko daljšem obdobju, kot je 
lahko določeno v tej listini. 

28. ČLEN 
DEPOZITAR 

1 Protokol se deponira pri generalnem sekretarju. 

2 Poleg nalog iz petega odstavka 10. člena, petega odstavka 
16. člena, četrtega odstavka 21. člena, petega odstavka 22. 
člena in petega odstavka 26. člena generalni sekretar: 

. 1 obvesti vse države, ki so podpisale ta protokol ali pristopile 
k njemu, o: 

1 vsakem novem podpisu ali deponirani ^ jatu(jiu 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristop 
podpisa ali deponiranja; 

.2 datumu začetka veljavnosti tega protokola ^ 

.3 deponiranju vsake listine o odpovedi te^a
u
P

zače"<a 

in datumu njenega prejema ter dat 
veljavnosti odpovedi; 

drža^a^' ^ 
.2 pošlje overjene kopije tega protokola vsem 

so ga podpisale ali pristopile k njemu. 

mi sekretar P°š^ 3 Takoj ko začne protokol veljati, generalni => ^ narod"v 

overjeno kopijo protokola sekretariatu Združen' us(anovne 

vpis v register in objavo v skladu s 102. člen 
listine Združenih narodov. 

29. ČLEN 
VERODOSTOJNA BESEDILA 

kitajske 

Protokol je sestavljen v enem izvirniku v arabsl<^u' pri če^' 
angleškem, francoskem, ruskem in španskem je 
so vsa besedila enako verodostojna. , . 

•h ?a tO Pra 

DA BI TO POTRDILI, so podpisani, ki so F 
pooblastile njihove vlade, podpisali ta protokol. ^ 

SESTAVLJENO V LONDONU sedemnajstega novem" 
devetsto šestindevetdeset. 

PRILOGA 1 

ODPADKI ALI DRUGE SNOVI, KI 
SE LAHKO ODMETAVAJO 

1 Odpadki ali druge snovi, ki se lahko odmetavajo, pri čemer 
se je treba zavedati ciljev in splošnih obveznosti iz tega 
protokola, opredeljenih v 2. in 3. členu, so: 

.1 snovi pri izkopu; 

.2 blato iz čistilnih naprav; 

.3 ribji odpadki ali snovi, ki nastanejo pri industrijski predelavi 
rib; 

.4 ladje in ploščadi ali druge umetne konstrukcije na morju; 

.5 neaktivne, anorganske geološke snovi; 

.6 organske snovi naravnega izvora in 

.7 večji kosi, ki so v glavnem iz železnih, jeklenih, betonskih 
in podobnih neškodljivih snovi, ki imajo škodljiv fizični vpliv 

dki KOP ičii°1 
na okolje, in le v okoliščinah, ko se ti °^ ■ skupn°sl^i 
krajih, kot so majhni otoki s težko dostopn ocf|aganja 

ki praktično nimajo drugih možnos i 
odmetavanje. 

Odpadki ali druge snovi iz četrtega in sedmega p^ sn°v''a|j 
prvega odstavka, se lahko odmetavajo, ce razDi"n8 v 
lahko imajo za posledico na površini plaval ok°'J Lj 
drugače prispevajo k onesnaževanju m°r-ene sn°vi 

največji mogoči meri odstranjene in če od 
resna ovira za ribolov ali plovbo. 

in Pr i 
3 Ne glede na navedeno, snovi iz sedrne®gdj0akt'vn°tQ 

pododstavka prvega odstavka, katerih stopni ^aktiV0^, 
so večje od najmanjših koncentracij (t>reZ za atof ^ 
kot je te stopnje opredelila Mednarodna age ^ primern® 
energijo (IAEA), sprejele pa pogodben'"' 11 dbenice^ 
odmetavanje, pod nadaljnjim pogojem, da v a g |et 0pr 
letih od 20. februarja 1994 dalje in nato vsa dkjn in ° ^ 
znanstveno raziskavo o vseh radioaktivnih o P 0dpa 

 u ..io/^nradlOaM«"1 h ffi, radioaktivnih snoveh, razen o visokoradioa^ 
ali snoveh ob upoštevanju še drugih dejavn 
pogodbenice za primerne, in ponovno preg 
odmetavanja takih snovi v skladu s postop • 
členu. 

18. M3!' 
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PRILOGA 2 VIDIK MOGOČIH VRST RAVNANJA Z ODPADKI 

SNnwNA ODpADKOV ALI DRUGIH UV|. KI SE LAHKO ODMETAVAJO 

, SPLOŠNO 
Vejetjp nn 
0clvezuie °me,avanja pod določenimi okoliščinami ne 
Pr'2aaevat 6Zn0Sti po ,e' prilo9'' da si ie treba nada|ie 1 2a zmanjšanje potrebe po odmetavanju. 

PRES°JA PREPREČEVANJA NASTAJANJA 
, ODPADKOV 

Na 
^metava'n'^ sloPniah presoje drugih možnosti, kot je Je. je treba, če je to primerno, ovrednotiti tudi: 

odpadkov'06 'n rela,ivne s,0Pnie nevarnosti proizvedenih 
•2 

ProcesuPte2VOdne9a procesa in vire odPadkov v ,em 

•3 j 

preprog081. naslednjih metod zmanjševanja/ evanja nastajanja odpadkov: 

Preoblikovanje proizvodov; 

0's'a tehnologija proizvodnje; 

•3 
sprememba procesov; 

nadorneščanje vnosov in 

3 ec'kliranje z zaprto zanko na kraju samem. 
Poj 

Pr6preče "a pres°ia odkrije, da obstajajo možnosti za 
!!r^akuje h'8 nas,aiania odpadkov pri viru, se od prosilca 

avnimi 8 b° V. sodelovanju z ustreznimi lokalnimi in PrePrečevan ^enc'iami Pr'Prav'' in izvajal strategijo za 
'"^njševan 18 nas,a'ania odpadkov, kar vključuje cilje za PrePreč6va'

6 odPadl<ov in zagotavljanje nadaljnjih presoj za 
Cll'6v- Glede'8 nas,aiania odpadkov zaradi uresničevanja teh 
°ljavnosti za

na to izdaia dovoljenj ali sklepov o podaljšanju n pr®Prečev ^0tav''a skladnost z zahtevami po zmanjševanju 
4 Ql|. an,u nastajanja odpadkov. 

n®Prav 2 odPadki pri izkopanih snoveh in blata iz čistilnih 
_n8sna£enja -5 bi,i ugotavljanje in nadzorovanje virov 
^Prečevan' se mora dose^' z izvajanjem strategij za 

Ustre2n'8 nastaiania odpadkov in zahteva sodelovanje 
t nad2or točk"' lo.ka,nirni in državnim agencijami, vključenimi 
s C''' n' izd i°Vnih in razpršenih virov onesnaženja. Dokler 
n,n°vi 'ahko0"-0"' se Problema,ika onesnaženih izkopanih Qriu in na k

resuie z metodami za ravnanje z odpadki na 

5 Vloge za odmetavanje odpadkov ali drugih snovi temeljijo na 
ustreznemu spoznanju o hierarhičnem zaporedju mogočih 
vrst ravnanja z odpadki, ki pomeni te stopnje rastočega vpliva 
na okolje: 

.1 ponovna uporaba; 

.2 recikliranje na drugem kraju; 

.3 uničenje nevarnih sestavin; 

.4 obdelava za zmanjšanje ali odpravo učinka nevarnih 
sestavin in 

.5 odlaganje na kopno, zrak ali v vodo. 

6 Dovoljenje za odmetavanje odpadkov ali drugih snovi se 
zavrne, če organ, ki izdaja dovoljenje, ugotovi, da obstajajo 
ustrezne možnosti za ponovno uporabo, recikliranje ali 
obdelavo odpadkov brez nepotrebnega tveganja za zdravje 
ljudi ali varstvo okolja ali nesorazmernih stroškov. Praktična 
možnost nadomeščanja z drugimi načini odlaganja se mora 
proučiti glede na primerjalno oceno tveganja, ki vključuje 
odmetavanje in druge možnosti ravnanja z odpadki. 

KEMIJSKE, FIZIKALNE IN BIOLOŠKE LASTNOSTI 

7 Podroben opis in značilnosti odpadkov so bistveni pogoj za 
premislek o mogočih vrstah ravnanja z odpadki in podlaga za 
odločitev, ali se odpadek lahko odvrže. Ce je odpadek tako 
slabo označen, da njegovega vpliva na zdravje ljudi in varstvo 
okolja ni mogoče pravilno oceniti, se tak odpadek ne odvrže. 

8 Označba odpadkov in njihovih sestavin upošteva: 

.1 izvor, skupno količino, obliko in povprečno sestavo; 

.2 lastnosti: fizikalne, kemijske, biokemijske in biološke; 

.3 strupenost; 

.4 obstojnost: fizikalna, kemijska in biološka in 

.5 kopičenje in biopretvorbo v bioloških snoveh ali usedlinah. 

SEZNAM UKREPOV 

9 Vsaka pogodbenica pripravi državni seznam ukrepov, da 
zagotovi mehanizem za pregled mogočih odpadkov in njihovih 
sestavin na podlagi njihovih mogočih učinkov na zdravje ljudi 
in morsko okolje. Pri izbiri snovi, ki naj se vključijo na seznam 
ukrepov, je treba dati prednost strupenim, obstojnim in 
bioakumulativnim snovem iz antropogenih virov (npr. kadmij, 
živo srebro, organohalogenske spojine, naftni ogljikovodiki, 
in če je to ustrezno, arzen, svinec, baker, cink, berilij, krom, 
nikelj in vanadij, organosilicijeve spojine, cianidi, fluoridi in 
pesticidi ali njihovi stranski proizvodi, razen organohalogenskih 
spojin). Seznam ukrepov se lahko uporabi tudi kot sprožitveni 
mehanizem za nadaljnje premisleke o preprečevanju 
nastajanja odpadkov. 

J8. 
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10 Seznam ukrepov opredeljuje zgornjo mejo, lahko pa tudi 
spodnjo. Zgornja meja mora biti postavljena, da se izogne 
akutnim ali kroničnim vplivom na zdravje ljudi ali na občutljive 
morske organizme, ki predstavljajo morski ekosistem. 
Posledica uporabe seznama ukrepov so tri mogoče vrste 
odpadkov: 

.1 odpadki, ki vsebujejo določene snovi ali povzročajo 
biološke odzive nad določeno zgornjo, mejo, se ne 
odmetavajo, razen če z uporabo posebnih metod ?" 
procesov ravnanja z odpadki postanejo sprejemljivi za 
odmetavanje; 

.2 odpadki, ki vsebujejo določene snovi ali povzročajo 
biološke odzive pod določenimi spodnjimi mejami, so 
odpadki, katerih odmetavanje nepomembno vpliva na 
okolje, in 

.3 odpadki, ki vsebujejo določene snovi ali povzročajo 
biološke odzive pod zgornjo, vendar nad spodnjo mejo, 
zahtevajo natančnejšo presojo, preden se lahko odloča 
o njihovi primernosti za odmetavanje. 

IZBIRA ODLAGALIŠČ 

11 Informacije, potrebne za izbiro odlagališča, vključujejo: 

.1 fizikalne, kemijske in biološke značilnosti vodnega stebra 
in morskega dna; 

.2 območje dobrin za uživanje okolja in drugih možnosti za 
uporabo morja na tem območju; 

.3 presojo tokov sestavin, povezanih z odmetavanjem, 
glede na obstoječe tokove snovi v morskem okolju in 

.4 gospodarsko in operativno izvedljivost. 

PRESOJA MOGOČIH VPLIVOV 

12 Na podlagi presoje mogočih vplivov je treba oblikovati jedrnato 
izjavo o pričakovanih posledicah mogočih načinov odlaganja 
v morje ali na kopno, tj. "domnevo o vplivu na okolje" . To je 
podlaga za odločitev, ali naj se predlagani način odlaganja 
odobri ali zavrne, in za opredelitev zahtev za spremljanje 
stanja v okolju. 

13 Presoja odmetavanja mora vključevati informacije o 
značilnostih odpadkov, razmerah na predlaganem(ih) 
odlagališču(ih), tokovih in predlaganih metodah odlaganja ter 
mora podrobno opredeljevati mogoče vplive na zdravje ljudi, 

orabe i^3' 
žive vire, dobrine in druge zakonite oblike up ^seg ter 
Opredeljevati mora naravo, časovni in Pro.stor

na razumn't1 

trajanje pričakovanih vplivov, ki temelju0 

predpostavkah. 
-g^vati ^ 

14 Analiza vsake mogoče oblike odlaganja se rTI°r^. nevam°st 

vidika primerjalne presoje teh pomembnih vpras '^jno 1 

za zdravje ljudi, okoljski stroški, nevarn?S|jnje up°'abs' 
nesrečami), gospodarnost in izključitev nada I ,^orrTiacij,s 

Če ta presoja odkrije, da ni na voljo ustre^" anega na^ina 

katerimi bi se lahko ugotovili verjetni vplivi predlag ^ ^ poleg 
odlaganja, se tak način ne sme nadalje upora '^^tavani3 

tega razlaga primerjalne ocene kaže, da je izbir ^ srne izdat1- 
manj zaželena, se dovoljenje za odmetavanje 

kiepu- 
15 Vsaka presoja se mora končati z mnenjem v podP 

da se dovoljenje za odmetavanje izda ali za 

SPREMLJANJE STANJA ^ 

16 S spremljanjem se preverja, ali so izpolnjeni P°90'' rejete 
- spremljanje skladnosti - in ali so bile c'omne!' 'pravi'ne®e 
pregledom dovoljenja s postopkom izbiranja ^ gprefl>'ian!a 
in zadovoljivega za varstvo okolja in zdravje lju spre(riljari' 
na kraju samem. Bistveno je, da imajo ti p'°Q 
jasno opredeljene cilje. 

DOVOLJENJE IN POGOJI IZ DOVOLJE^jA ^ 

17 Sklep, da se izda dovoljenje, je mogoč, & .g đo\o^0 
vplivov dokončano in so zahteve za spre

veC||jivo, da 
Določbe iz dovoljenja zagotavljajo, če je 10 korjSti Pa . 
okoljske motnje in okoljska škoda čim jn inforrna ' 
večje. Vsako izdano dovoljenje vsebuje poda 
ki opredeljujejo: 

.1 vrste in vire snovi, ki bodo odvrženi; 

.2 kraj odlagališč(a); 

.3 način odmetavanja in 

.4 zahteve spremljanja in poročanja. v 

0jtevaniu |Z nja 
18 Dovoljenja se morajo redno pregledovati oj> sp^jjLo, 

in ciljev programov spremljanja. Pregled i ^ nadau' j|fl 
bo pokazal, ali naj se programi na kraju sa ^ Qzavešc ^ 
spremenijo ali končajo, in bo Prispeva

ianju ali Pr|Lacii 
sklepom o nadaljnji veljavnosti, sPrerTI"jvratnili in,or 

dovoljenj. To je pomemben mehanizem P 
za varstvo zdravja ljudi in morskega oko j 

poročevalec, št. 31/VIII 
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PRILOGA 3 

ARBITRAŽNI POSTOPEK 

preostalima razsodnikoma. Ob smrti, delovni nezmožnosti ali 
izostanku predsednika je nadomestni predsednik imenovan 
v skladu z določbama drugega pododstavka prvega odstavka 
in drugega odstavka v 90 dneh po smrti, delovni nezmožnosti 
ali izostanku. 

Arbiti 
1. člen 

na zaht"0 so*"^e 'v nadaljevanju »sodišče«) je ustanovljeno 
prot0|<o|eVO P°9°dbenice, ki je na podlagi 16. člena tega 
arbitra^ naslovliena na drugo pogodbenico. Zahtevo za 
dokunie t

S8?avl'a Predstavitev primera skupaj z ustrezno 

sekreta^1'^3, ki 2ah,eva arbitražo, obvesti generalnega 

°i' zahtevi za arbitražo in 

nienp^ 'esa pro,okola. katerih razlaga ali uporaba je po m mnenju razlog za nesoglasje. 
General 
Po9odbeniCael<re,ar P°®''e ,0 informacijo vsem državam 

s°diš6 

Ob 

2. člen 

en razsodnik, če se stranki v sporu tako 
v 30 dneh po datumu prejema zahteve za arbitražo. 

stranlđ v s
đe'0Vni nezmožnosti ali izostanku razsodnika se Poru lahko dogovorita o njegovi zamenjavi. 

. 3. člen 
Se stra 

2 členom t' V sporu ne sporazumeta o sodišču v skladu z 
^ e priloge, sodišče sestavljajo trije člani: 

Ri,„;-
a2sodnika, od katerih vsaka stranka v sporu imenuje 

irnenov^SOdn''<, ?a sP°razumno imenujeta prva dva ana razsodnika, deluje pa kot predsednik sodišča. 

aru9egaS^o nik S0l^šča ni imenovan v 30 dneh po imenovanju 
Pred'ožita 2sodnika> stranki v sporu na zahtevo ene stranke 
đni <log0v

9eneralneniu sekretarju v nadaljnjem obdobju 30 
sekretar A°r'en' seznam usposobljenih oseb. Generalni 
Generalni m pre' izbere predsednika s tega seznama, 
državljan e

Selae,ar ne izbere predsednika, ki je ali je bil 
S,ranke v 6ne s,rar|ke v sporu, razen s soglasjem druge sPoru. 
Će strank 
ar'5''ražo n 

sporu v 60 dneh po datumu prejema zahteve za 
PrVe9a 0cj 

6. imenuje razsodnika iz prvega pododstavka 
^erierainem ' ,ahko druga stranka zahteva, da se 
Se*nam u 

u sekretarju v 30 dneh predloži dogovorjeni 
'^®re precjS')0so'3'ienih oseb. Generalni sekretar čim prej 

s,rartka Sk
edn^a s ,e9a seznama. Predsednik nato zahteva, 

116 irn8nuio ' n' im0novala razsodnika, to stori. Če ta stranka 
H6l(r6tar n 

razs°dnika v 15 dneh po tej zahtevi, generalni 
°9ovorjen

a 2a'1,evo predsednika imenuje razsodnika z e9a seznama usposobljenih oseb. 

sj Srr,rti h ankav'SD
e vni nezmožnosti ali izostanku razsodnika 

n
atlornest U''e 'menovala, v 30 dneh po tem imenuje aaom^..ne9a razsodnika. Če stranka ne imenuje 

razsodnika, se arbitraža nadaljuje s 
□om. '"aa 

^tnega 

5 Generalni sekretar skrbi za seznam razsodnikov, na katerem 
so usposobljene osebe, ki jih imenujejo pogodbenice. Vsaka 
pogodbenica lahko na seznam uvrsti štiri osebe, ki niso nujno 
njeni državljani. Če stranke v sporu generalnemu sekretarju 
v določenem roku ne predložijo dogovorjenega seznama 
usposobljenih oseb, kot je to predvideno v drugem, tretjem in 
četrtem odstavku, generalni sekretar izbere s seznama, za 
katerega skrbi, razsodnika ali razsodnike, ki še niso 
imenovani. 

4. člen 

Sodišče lahko obravnava in odloča o nasprotnih zahtevkih, ki 
izhajajo neposredno iz predmeta spora. 

5. člen 

Vsaka stranka v sporu je odgovorna za stroške, nastale ob pripravi 
njenega lastnega primera. Plačilo za člane sodišča in plačilo vseh 
splošnih stroškov, nastalih z arbitražo, krijejo stranke v sporu v 
enakem deležu. Sodišče vodi evidenco o vseh stroških in 
strankam predloži končni obračun. 

6. člen 

Vsaka pogodbenica, ki ima v sporni zadevi pravni interes, ki ga 
odločitev utegne prizadeti, lahko s soglasjem sodišča in na svoje 
stroške po pisnem obvestilu strankam v sporu, ki so prve sprožile 
postopek, poseže v arbitražni postopek. Vsak tak posredovalec 
ima pravico predstaviti dokaze, pisne in ustne utemeljitve zadev, 
ki so privedle do posredovanja, v skladu s postopki, določenimi v 
7. členu te priloge, nima pa pravic glede sestave sodišča. 

7. člen 

Sodišče, ustanovljeno po določbah te priloge, sprejme svoj 
pravilnik. 

8. člen 

1 Če sodišča ne sestavlja en razsodnik, se odločitve sodišča o 
arbitražnem postopku, kraju zasedanja in zadevah, povezanih 
s sporom, ki ga sodišče obravnava, sprejemajo z večino 
glasov njegovih članov. Odsotnost ali vzdržan glas katerega 
koli člana sodišča, ki gaje imenovala stranka v sporu, sodišča 
ne ovira, da bi sprejelo odločitev. Ob neodločenem glasovanju 
odloči glas predsednika. 

2 Stranki v sporu olajšata delo sodišča in v skladu s svojo 
zakonodajo in uporabo vseh sredstev, ki jih imata na voljo: 

.1 sodišču zagotovita vse potrebne dokumente in informacije 
ter 

.2 mu omogočita vstop na njuno ozemlje, zaslišanje prič ali 
izvedencev in ogled kraja. 

3 Dejstvo, da stranka v sporu ni izpolnila določb drugega 
odstavka, ne zadrži sprejetja odločitve sodišča in razglasitve 
razsodbe. 
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9. člen 

Sodišče razglasi svojo razsodbo v petih mesecih po tem, ko je 
bilo ustanovljeno, razen če ugotovi, da je ta rok treba podaljšati 

sodišča j® 
za obdobje, ki ni daljše kot pet mesecev. Razs0 gnojite" )e 

priložena obrazložitev razlogov za odločitev. era|nemu 

dokončna, pritožba nanjo ni mogoča in se sporoči g 
sekretarju, ki z njo seznani pogodbenice. 

3. člen 

Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

Uradni listu 

OBRAZLOŽITEV 

Protokol 1996 h Konvenciji o preprečevanju onesnaženja morja z 
odpadnimi in drugimi snovmi, 1972 nadomešča Konvencijo o 
preprečevanju onesnaževanja morja z odpadnimi in drugimi 
snovmi, sprejeto v Londonu, Mexico Cityu, Moskvi in VVashingtonu 
29. decembra 1972, Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 
13-129/77-str. 952. 

Protokol s svojo vsebino predstavlja veliko spremembo pristopa 
k vprašanju varovanja morskega okolja in spodbujanju trajnostne 
rabe ter ohranjanja morskih virov. Predvsem je veliko bolj 
restriktiven kot je bila Konvencija iz leta 1972. 

Ena izmen najpomembnejših sprememb glede na Konvencijo iz 
leta 1972 je uvedba tako imenovanega previdnostnega pristopa 
v 3. členu, s katerim pogodbenice izvajajo preprečitvene ukrepe, 
če obstaja utemeljen razlog za sum, da lahko odpadki ali druge 
snovi, vnesene v morsko okolje, povzročijo škodo, čeprav ni 
prepričljivih dokazov o vzročni zvezi med vnosi in njihovimi učinki. 
3. člen tudi določa, da si ob upoštevanju, naj onesnaževalec 
načeloma krije stroške onesnaževanja, vsaka pogodbenica 
prizadeva spodbujati postopke, po katerih tisti, ki jim je dovolila 
izvajati odmetavanje ali sežiganje na morju, krijejo stroške 
izpolnjevanja zahtev po preprečevanju onesnaževanja in 
nadziranju dovoljenih dejavnosti ob upoštevanju javnega interesa. 

V 4. členu pogodbenice prepovedujejo odmetavanje kakršnih koli 
odpadkov ali drugih snovi, razen tistih, naštetih v prilogi 1 k 
protokolu. Edina izjema, poleg navedenih v prilogi, je določena v 
8. členu protokola, ki dovoljuje odmetavanje ob višji sili, ki jo 
povzročijo neurja, ali, ko je ogroženo človeško življenje ali je 
resnično ogrožena varnost ladij. 

Sežiganje odpadkov ali drugih snovi na morju, ki je bilo s 
Konvencijo 1972 dovoljeno in kasneje prepovedano z 
amandmajem leta 1993, je s protokolom 1996izrecno prepovedano. 
Protokol tudi ne dovoljuje, da bi se odpadki ali druge snovi izvažale 
v druge države zaradi odmetavanja ali sežiganja na morju. 

da 
Skladno z določbo 9. člena protokol zafl,e^g o<9ape' 
pogodbenica imenuje ustrezen organ ali ustr 
izdajajo dovoljenja v skladu s tem protokolom. ^ ^ 

Protokol daje posebno pomembnost 'mPleme^g^ najP 
specificira postopke za skladnost na podlagi godbev'06 jp 
dve leti po začetku veljavnosti tega protokola P ^ presoi0 

zasedanju vzpostavijo postopke in mehanizm 
spodbujanje skladnosti s tem protokolom. ^ 

Ključna določba je v tako imenovanem Preho^rie^'oCjt>enicar'' 
opredeljen v 26. členu in dovoljuje novim P°9 p0godheP 

državam, ki pred 31. decembrom 1996 niso 
konvencije, prehodno obdobje do pet let. aS 

gidki o jj 
Protokol vsebuje tri priloge. V prilogi 1 so ™^et'°na odpa^?luje 
snovi, ki se lahko odmetavajo, v prilogi 2 je oC ^ g 0predel 
drugih snovi, ki se lahko odmetavajo, priloga 
arbitražni postopek. doK>&' 

Začetek veljavnosti protokola je opredeljen v ^'^6 d^ 
da začne veljati trideseti dan po dnevu, ko vs 1 ^ si(iadu ^ 
svoje soglasje o tem, da jih zavezuje ta Prol° nVendie- 
členom in od katerih je vsaj 15 pogodbenic k ^^ 21 
januarja 2005je k protokolu na naveden način P . 
tako, da pogoj za začetek veljavnosti še ni izp _ .nju 

Sklenitev Protokola 1996 h Konvenciji °noVfJlj ne za 

onesnaženja morja z odpadnimi in drugih s 

izdaje novih ali spremembe veljavnih predpiso ■ 

Za izpolnitev protokola ni potrebno zagotoviti do 
sredstev iz proračuna. ^tja1 

Protokol 1996 h Konvenciji o preprečevanju ^^vanja s ^ 
odpadnimi in drugimi snovmi ni predmet usk i 
redom EU. 
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2ahteva 

SKUPINE poslancev državnega zbora 

JtPUBLIKE SLOVENIJE ZA ODLOČITEV 

Javnega zbora o sklepu kolegija 

^edsednika državnega zbora, da se 

^edloga zakonov o spremembah in 

^polnitvah zakona o žrtvah vojnega 

ffSlLJA - EPA 208 - IV IN O SPREMEMBAH 

^DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJNIH 

^OBIŠČIH - EPA 209-IV, OBRAVNAVATA PO 

OKRAJŠANEM POSTOPKU 

RCdAVN| ZB0R 
epUBLlKE SLOVENIJE 

^^pina poslancev 

^ub|jana, 12.5.2005 

Di-56Va: Zahteva za odločitev Državnega zbora o sklepu Kolegija predsednika avnega zbora 

* 

obra9^ Predsednika Državnega zbora je na 22. seji dne 9.5.2005 odločal o predlogih za 
2qd !fnavo zakonov o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja EPA 
skras 'n 0 sPremerr|bah in dopolnitvah zakona o vojnih grobiščih EPA 209-IV po 
p0stJSan*m postopku in odločil, da se predloga zakonov obravnavata po skrajšanem 

'e.m 

*a>20os 
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Na podlagi desetega odstavka 21. .člena poslovnika zbora zahtevamo, da o naveden 
odločitvi kolegija odloči Državni zbor. 

Obrazložitev: 
Spodaj podpisani poslanci menimo, da odločitev kolegija ni bila dovolj pretehtana i ^ 
bi državni zbor moral predloga zakonov obravnavati po rednem postopku. ^aZ'°^arTla 
tako odločitev utemeljujemo z dejstvom, da je vlada kot predlagateljica tudi s 
posredno priznala, da se z obravnavo ne mudi in da se je za to, da predlaga obrav 
po skrajšanem postopku, odločila zgolj na podlagi nomotehnične zahtevnosti bes 

predlogov zakonov in da pri tem ni upoštevala pojma vsebinske zahtevnosti. Na s 
je vlado še posebej opozorila zakonodajnopravna služba državnega zbora, ki je <^e ' 
da bi takšna interepretacija razlogov za obravnavo predlogov zakonov po sKrajsa ^ 
postopku popolnoma zaobšla namen določb poslovnika državnega zbora - prira . jn 

za odločanje o vrsti postopka je na prvem mestu oz. primarna vsebinska zahtevn 
ne nomotehnična obličnost besedila. 

Spodaj podpisani poslanci menimo, da je za obravnavo potreben daljši čas, 
omogoča skrajšani postopek, saj predloga zakona uvajata pomembne spreme^1 ^ 
katerimi se na novo interpretira oziroma revidira slovensko zgodovino. V teh dne ^ 
slavili 60. letnico zmage nad nacizom in fašizmom, zato je nesprejemljivo- Q 

skrajšanem postopku obravnavamo predloge zakonov, ki z revidiranjem^ slov 
zgodovine na naš boj zoper nacizem in fašizem mečejo povsem drugačno luč. 

. Xp7 poč- 
Zgodovina se namreč zapisuje skozi stoletja in desetletja in se ne popravlja jn 

zato želimo omogočiti široko tako politično (v državnem zboru) kot tudi la'c .n 

strokovno razpravo v širši javnosti o zgodovinskih dejstvih našega boja zoper ^aSlZ
k 

nacizem. Za to pa je potreben dovoljšen čas, ki ga edinole omogoča reden postop 

Zato predlagamo, da se navedena predloga zakonov obravnavata po rednem postopa 
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