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Na podlagi 16. elena Zakona 0 drZavni upravi (Uradni list RS, st. 113/05 - uradno preeisceno
besedilo, 89/07 - od!. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09,8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13,
12/14,90/14 in 51/16) in v zvezi z Uredbo 0 metodologiji za doloeitev osnov za izraeun sredstev
za izvajanje javne sluzbe na podroeju kulture (Uradni list RS, st. 100/03, 81/09 in 96/13; v
nadaljnjem besedilu: Uredba) izdajam naslednja

Navodila za dolocanje visine sredstev za financiranje
jayne sluzbe V javnih zavodih, javnem skladu in javnih
agencijah na podrocju kulture iz drZavnega proracuna
za proracunsko leto 2019 (v nadaljnjem besedilu:

Navodila)

I. poglavje

SPLOSNO

1.
1.1. Ta Navodila doloeajo podlage za doloeanje visine proraeunskih sredstev, ki so, po leg
stroskov za plaeilo dela skladno 5 kadrovskim naCrtom, potrebna za izvajanje javne sluzbe v
javnih zavodih, javnem skladu in javnih agencijah na podroeju kulture (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec) za proraeunsko leto 2019. Uporabljajo se pri izvedbi neposrednega poziva, in sicer za
naslednje stroske:

• splosne stroske delovanja,
• programske materialne stroske,
• stroske dela - za place, prispevke in druge osebne prejemke zaposlenim,
• stroske investicijskega vzdrZevanja in nakupa opreme.

1.2. V primeru sprememb programa, prostorskih in drugih sprememb, se lahko te spremembe
upostevajo pri izraeunu visine stroskov za tekoee leto, prav tako pa se lahko iz utemeljenih
razlogov upostevajo posebnosti pri doloeanju visine posamezne vrste stroska. Posebnosti, ki
lahko vplivajo na visino posamezne vrste stroskov, so: veeja investicija v objekt, zaradi katere ni
mogoee nemoteno izvajati dejavnosti javne sluzbe, v primerih elementarnih nesree in druge visje
sile, skladno z naertom ogrozenosti.

1.3. Visino sredstev lahko ministrstvo korigira znotraj proraeunskega leta glede na razpolozljiva
proraeunska sredstva.

1.4. Na podlagi drugega odstavka 93. elena Zakona 0 varstvu kulturne dediseine ministrstvo zniza
delez sofinanciranja pooblaseenega muzeja iz sredstev drZavnega proraeuna do visine najvee
80% vseh stroskov delovanja muzeja, ee muzej naCrtuje prihodek iz sredstev drZavnega
proraeuna, ki presega zakonsko doloeeno razmerje. Za doseganje predpisanega razme~a
ministrstvo zniza delez sofinanciranja splosnih stroskov delovanja. Ce razmerje kljub temu ni
dosezeno, ministrstvo poleg splosnih stroskov delovanja zniza delez sofinanciranja programskih
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materialnih stroskov ali pa se v primeru naertovanih upokojitev odloei za znizanje financiranja
stevila delovnih mest iz sredstev ministrstva.

1.5. V skladu z 8., 9., in 10. elenom Pravilnika 0 naeinu izvajanja financiranja javnih zavodov,
javnih skladov in javnih agencij na podroeju kulture (Uradni list RS, s1. 85/10, v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik) strokovne sluzbe ministrstva na podlagi predloga programa dela za
posamezne izvajalce pripravijo predlog financiranja v okviru proraeunskih moznosti za splosne
stroske delovanja, stroske za plaeilo dela zaposlenim, stroske investicijskega vzdr:zevanja in
nakupa opreme ter programske materialne stroske.

1.6. Strokovna komisija za posamezno podroeje vsebinsko obravnava predlog programa dela
posameznega izvajalca in ga kvalitativno ovrednoti. Clan strokovne komisije, ki je interesno vezan
na izvajalca, ne sme sodelovati pri presoji.

1.7. Minister, pristojen za kulturo, na podlagi predloga financiranja strokovnih sluzb ministrstva iz
8. elena Pravilnika ter mnenja strokovne komisije iz 9. elena Pravilnika odloei 0 visini financiranja
posameznega izvajalca.

II. poglavje

SPLOSNI STROSKI DELOVANJA

2.
2.1. Podlaga za doloeitev visine sredstev za splosne stroske delovanja je izpolnjen obrazec
Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne sluzbe (Priloga C, Razdelek C1), ki
je sestavni del zadnjega letnega finanenega poroeila (Obrazec ministrstva, pripravljen v skladu s
6. elenom Uredbe).

2.2. V prvem letu delovanja se izvajalcu doloei visina sredstev za splosne stroske delovanja glede
na Specifikacijo izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne sluzbe (Priloga C, Razdelek C1),
ki je sestavni del finanenega naMa (Obrazec ministrstva, pripravljen v skladu s 6. elenom
Uredbe).

2.3. Skladno z Navodili izraeunana visina splosnih stroskov delovanja se proporcionalno korigira,
glede na razpolozljiva proraeunska sredstva. Korekcija veejih odstopanj izraeunanih stroskov
glede na predhodno leto se lahko izvede postopoma.

3.
3.1. Visina sredstev za splosne stroske izvajanja javne sluzbe v javnih zavodih s podroeja
uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti in Canka~evega doma se prizna v skladu z
doloebami te toeke.

3.2. V visini 100 % dejanske porabe se praviloma priznavajo naslednji stroski, navedeni po kontih:
• eistilni material in storitve,
• storitve varovanja zgradb in prostorov,
• raeunalniske, raeunovodske, revizorske, svetovalne storitve,
• elektriena energija,
• poraba kuriv in stroski ogrevanja, poraba druge energije,
• voda in komunalne storitve, odvoz smeti,
• druge storitve komunikacij in komunale,
• vzdr:zevanje in popravila vozil, nadomestni deli za vozila, pristojbine za registracijo

vozil, zavarovalne premije za motorna vozila, .
• najemnine in zakupnine,
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• placila za pogodbe 0 delu v zvezi 5 ci~cenjem, vzdrtevanjem stavb in varovanjem,
• placila za dele preko ~tudentskega servisa v zvezi 5 ciMenjem, vzdrtevanjem stavb

in varovanjem.

3.3. Stro~ki tekocega vzdrtevanja (brez stro~kov tekocega vzdrtevanja komunikacijske opreme,
racunalnikov in druge opreme) se priznajo kot skupno korigirano povprecje med porabljenimi
sredstvi zavodov v podskupini, na podlagi zadnjega letnega porocila.

3.4. Ostali splo~ni stro~ki po kontih, navedeni v Prilogi C (Razdelek C1), so doloceni kot normativ,
ki se izracuna kot povprecna poraba teh stro~kov na zaposlenega (do 45 zaposlenih, 46 - 70
zaposlenih, 71-150 zaposlenih, nad 151 zaposlenih).

3.5. Obcinskim javnim zavodom se ne priznava stro~kov zavarovalnih premij za objekte in opremo
ter stro~kov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemlji~c razen, ce zavod opravlja
dejavnost v nepremicnini, ki je last drtave in je 5 splo~nim ali konkretnim aktom ali pogodbo
zavezan k placilu teh stro~kov v imenu in za racun Republike Siovenije.

3.6. Obcinskim javnim zavodom se izracunana vi~ina stro~kov korigira 5 faktorjem 0,80.

3.7. Obcinskim javnim zavodom, katerim se poveca obseg dejavnosti bodisi zaradi prikljucitve
druge dejavnosti in/ali pridobitve novih prostorov, se obseg financiranja splo~nih stroskov
delovanja dogovori z izvajalcem in/ali z obcino ustanoviteljico. Lutkovnemu gledaliMu Ljubljana
in Lutkovnemu gledali~cu Maribor izhodi~ce za izracun predstavlja obseg financiranja v letu 2010.

3.8. Izracunana vi~ina sredstev za splo~ne stro~ke delovanja se indeksira 5 stopnjo rasti cen,
skladno z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj.

3.9. Iz utemeljenih razlogov se lahko, na podlagi mnenja strokovnih sluzb ministrstva" upo~teva
specifika stro~kov posameznega izvajalca.

3.10. V primeru sprememb programa, prostorskih in drugih sprememb, 5 katerimi ministrstvo
sogla~a, so dopustni popravki.

3.11. V primeru, da izvajalec v predlogu financnega nacrta nacrtuje nizjo vrednost za splo~ne
stro~ke delovanja od izracunane vrednosti ministrstva, se upo~teva nizja vrednost.

4.
4.1. Vi~ina sredstev za splo~ne stro~ke izvajanja javne sluzbe v javnih zavodih 5 podrocja varstva
kulturne dedi~cine (muzeji, regionalni arhivi, Zavod za varstvo kulturne dedi~cine Siovenije (v
nadaljnjem besedilu: ZVKDS), Arboretum Volcji Potok), Narodno in univerzitetno knjiznico (v
nadaljnjem besedilu: NUK), Filmski studio Viba film Ljubljana, Center za upravljanje z dedi~cino
zivega srebra Idrija (v nadaljnjem besedilu: CUDHgl), Siovenski gledali~ki In~titut (v nadaljnjem
besedilu: SLOGI) se prizna v skladu z dolocbami te tocke.

4.2. Priznavajo se naslednji stro~ki, navedeni po kontih:
• cistilni material in storitve,
• storitve varovanja zgradb in prostorov,
• racunovodske in revizorske storitve,
• elektricna energija,
• poraba kuriv in stro~ki ogrevanja, poraba druge energije,
• voda in komunalne storitve, odvoz smeti,
• druge storitve komunikacij in komunale,
• vzdrtevanje in popravila vozil, nadomestni deli za vozila, pristojbine za registracijo

vozil, zavarovalne premije za motorna vozila,
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• najemnine in zakupnine,
• platila za pogodbe 0 delu v zvezi 5 tistenjem, vzdrievanjem stavb in varovanjem,
• platila za delo preko ~tudentskega servisa v zvezi 5 tistenjem, vzdrievanjem stavb

in varovanjem.

4.3. Navedeni stro~ki se driavnim muzejem, regionalnim arhivom, ZVKDS, NUK, Kinoteki, SLOGI
in CUDHgl priznajo praviloma v vi~ini 100 % dejanske porabe, Arboretumu Voltji Potok praviloma
v vi~ini 35 % dejanske porabe, Filmskemu studiu Viba film praviloma v vi~ini 90 % in
poobla~tenim muzejem do 80% dejanske porabe.

Izvajalcu, ki ima zagotovljene tudi druge vire za pokrivanje splo~nih stro~kov delovanja, se
priznani odstotek lahko zniza. CUDHgl se priznani delez financiranja splo~nih stro~kov delovanja
uskladi glede na delez financiranja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Dejanska
poraba se ugotavlja na podlagi zadnjega letnega finantnega porotila.

4.4. Stro~ki tekotega vzdrievanja (brez stro~kov tekotega vzdrievanja komunikacijske opreme,
ra6unalnikov in druge opreme) se priznajo kot skupno korigirano povpretje med porabljenimi
sredstvi zavodov v podskupini, na podlagi zadnjega letnega por06ila.

4.5. Ob6inskim javnim zavodom se ne priznavajo stro~ki zavarovalnih premij za objekte in
prostore ter stro~ki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemlji~t, razen te zavod opravlja
dejavnost v nepremitnini v lasti driave in je 5 splo~nim ali konkretnim aktom ali pogodbo zavezan
k platilu teh stro~kov v imenu in za ratun Republike Siovenije.

4.6. V primeru sprememb programa, prostorskih in drugih sprememb, 5 katerimi ministrstvo
sogla~a, so dopustni popravki.

4.7. Izratunana vi~ina sredstev za splo~ne stro~ke delovanja se indeksira 5 stopnjo rasti cen,
skladno z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj.

4.8. Splo~nim knjiznicam, ki izvajajo posebne naloge na podlagi 25. 26. in 27. tlena Zakona 0
knjiznitarstvu (Uradni list RS, ~t. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15), se pri izvedbi posebnih nalog
sredstva za splo~ne stro~ke delovanja ne priznajo.

4.9. V primeru, da izvajalec v predlogu finantnega natrta naMuje nizjo vrednost za splo~ne
stro~ke delovanja od izra6unane vrednosti ministrstva, se upo~teva nizja vrednost.

5.
5.1. Vi~ina sredstev za splo~ne stro~ke delovanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Republike Siovenije (v nadaljevanju JSKD) se prizna na naslednji na6in:
Stro~ke, ki so razvidni iz obrazca Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne
sluzbe (Priloga C, Razdelek C1), ki je sestavni del zadnjega letnega finantnega porotila
(Obrazec ministrstva, pripravljen v skladu 5 6. tlenom Uredbe), se JSKD v vi~ini 90% dejanske
porabe in indeksira z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj.

5.2. V primeru sprememb programa, prostorskih in drugih sprememb 5 katerimi ministrstvo
sogla~a, so dopustni popravki.

5.3. V primeru, da izvajalec v predlogu finantnega naMa naMuje nizjo vrednost za splo~ne
stro~ke delovanja od izratunane vrednosti ministrstva, se upo~teva nizja vrednost.

6.
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6.1 Vi~ina sredstev za splo~ne stro~ke delovanja se Siovenskemu filmskemu centru, javni
agencije Republike Siovenije (v nadaljevanju SFC) prizna na naslednji nacin:
Splo~ni stro~ki delovanja, ki so razvidni iz obrazca Specifikacija izdatkov za blago in storitve za
izvajanje jayne sluzbe (Priloga C, Razdelek C1), ki je sestavni del zadnjega letnega financnega
porocila (Obrazec ministrstva, pripravljen v skladu 5 6. clenom Uredbe), se SFC priznajo v vi~ini
100 % dejanske porabe in indeksirajo z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj.

6.2. V primeru sprememb programa, prostorskih in drugih sprememb 5 katerimi ministrstvo
sogla~a, so dopustni popravki.

6.3. V primeru, da izvajalec v predlogu financnega naCrta nacrtuje nizjo vrednost za splo~ne
stro~ke delovanja od izracunane vrednosti ministrstva, se upo~teva nizja vrednost.

7.
7.1 Vi~ina sredstev za splo~ne stro~ke delovanja se Javni agenciji za knjigo RS (v nadaljevanju
JAK) prizna na naslednji nacin:
Splo~ni stro~ki delovanja so razvidni iz obrazca Specifikacija izdatkov za blago in storitve za
izvajanje jayne sluzbe (Priloga C, Razdelek C1), ki je sestavni del zadnjega letnega Financnega
porocila (Obrazec ministrstva, pripravljen v skladu 56. clenom Uredbe), se JAK priznajo v vi~ini
100 % dejanske porabe in indeksirajo z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj.

7.2. V primeru sprememb programa, prostorskih in drugih sprememb 5 katerimi ministrstvo
sogla~a, so dopustni popravki.

7.3. V primeru, da izvajalec v predlogu financnega naCrta naCrtuje nizjo vrednost za splo~ne
stro~ke delovanja od izracunane vrednosti ministrstva, se upo~teva nizja vrednost.

III. poglavje

PROGRAMSKI MA TERIALNI STROSKI

/11.1.SPLOSNA NAVODILA

8.
8.1. Na podlagi tega poglavja se prizna vi~ina programskih material nih stro~kov za izvajanje jayne
sluzbe v javnih zavodih, javnem skladu in javnih agencijah na podrocju kulture v letu 2019.

8.2. Programski materialni stro~ki so stro~ki, ki so neposredno vezani na izvedbo programa ali
programskih enot in so razdeljeni na I. in II. sklop, ki sta po potrebi razdeljena na posamicne
programske enote oziroma vsebine ali dele (v nadaljevanju: programske enote).

8.3. Vi~ina sredstev I. sklopa se prizna kot normirana osnova za skupino izvajalcev ali za
posameznega izvajalca glede na dejavnost, nacin poslovanja in ustanoviteljstvo.

8.4. Vi~ino sredstev II. sklopa strokovne sluzbe ministrstva presodijo na podlagi predloga
izvajalca 5 prime~avo stro~kov 5 stro~ki drugih primerljivih sklopov oz. vsebin, z utemeljenostjo
posameznih vrst stro~kov v okviru celotne predlozene vrednosti posameznega sklopa oz. vsebine
in z upo~tevanjem ciljev in prioritet kulturne politike ter smernic ministrstva in razpolozljivimi
sredstvi.
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8.5. Skupine izvajalcev oziroma posamezni izvajalci, za katere se dolocajo normirane osnove so
opredeljeni v poglavjih III. 2 do vkljueno III. 8 teh Navodil.

8.6. Programski materialni stro~ki se naCrtujejo in ocenjujejo za celoten program izvajalca ali
samo za posamieno programsko enoto, ki se financira iz driavnega proracuna.

9.
9.1. Izvajalec naCrtuje izvajanje programa tako, da programske materialne stro~ke prikaze v I. in
II. sklopu in njegovih delih. Izvajalec tudi predlaga razmerje med sklopoma in njuno razdelitev na
dele oziroma programske enote.

9.2. Ministrstvo v postopku strokovne presoje programov izvajalcev na podlagi teh Navodil,
nacrtovanih sredstev, predlaganih 5 strani izvajalcev, in razpolozljivih sredstev prizna okvirni
obseg upravieenih programskih materialnih stro~kov za celoten program vsakega izvajalca in
znotraj tega za I. in II. programski sklop, po potrebi pa tudi za posamicne programske sklope oz.
vsebine in posamicne programske enote

10.
10.1. V primeru izrednega znizanja proracunskih sredstev tekom leta, lahko ministrstvo od
izvajalcev zahteva uskladitev obsega programa ali posamienih programskih enot z razpolozljivimi
sredstvi.

11.
11.1. Strokovna komisija oceni naCrtovani program dela izvajalca v celoti, vkljucno 5 posamicnimi
programskimi enotami, posamienimi programskimi sklopi oz. vsebinami.

11.2. Strokovna komisija lahko zahteva, da izvajalec za ponovno presojo predlozi vsebinsko
ustrezno dopolnjen program.

11.3. Odobrena vi~ina sredstev za posamieno programsko enoto ne sme preseei vi~ine
zapro~enih sredstev.

12.
12.1. Ce izvajalec naCrtuje izredno povecanje obsega programa v I. ali II. sklopu v enem ali vee
zaporednih proraeunskih letih, v programu dela navede vsebinsko utemeljitev upravieenega
poveeanja in predvidenih dodatnih programskih materialnih stro~kov.

111.2.GLASBENA UMETNOST

111.2. I. Glasbeno-baletno gledali~ee

13.
13.1. Na podlagi tega poglavja se doloea vi~ina programskih materialnih stro~kov za izvajanje
programa zavodov na podrocju glasbene umetnosti, katerih ustanoviteljica je driava in ki se
financirajo iz driavnega proracuna, namenjenega kulturi.

13.2. I. programski sklop je namenjen financiranju produkcije in postprodukcije, vkljucno 5

spremljajocim programom (ogla~evanje, objava spremnih gradiv). Produkcija in postprodukcija
se deli na premiere 5 postprodukcijo in ponovitve iz prej~njih sezon.

13.3. Osnovna programska enota I. programskega sklopa je premiera 5 postprodukcijo.
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13.4. Upraviceni programski materialni stroski, ki se upostevajo pri dolocitvi visine sredstev za
osnovno programsko enoto, so predvsem:

• avtorske pogodbe,
• scenografija,
• kostumografija,
• promocija,
• gostovanja po Sioveniji,
• gostovanja v zamejstvu,
• drugo.

13.5. Znotraj I. programskega sklopa so tudi ponovitve predstav iz prejsnjih sezon. V tem delu
ministrstvo na ponovitev lahko sofinancira najvec 60 % stroskov avtorskih honorarjev zunanjih
sodelavcev in tantiem, vezanih na uprizoritev. Ostali stroski ponovitve se financirajo iz lastnih
sredstev zavoda (iz prihodkov zavoda iz nejavnih virov).

13.6. II. programski sklop sestavljajo:
• mednarodno gostovanje,
• razno (predvsem programi in projekti, namenjeni splosni popularizaciji dela zavoda

in razvijanju zavesti javnosti, izdajanju publikacij, delovanju internih knjiznic,
pedagosko-andragoskim programom, priloznostnim razstavam),

• izjemni dogodki.

14.
14.1. V I. programskem sklopu je normirana osnova opredeljena kot Velika predstava 5
koeficientom 1. Velika predstava je premierna uprizoritev. Financna vrednost koeficienta
predstavlja povprecno vrednost priznanih upravicenih stroskov posamezne osnovne programske
enote v I. programskem sklopu. Priznani upraviceni stroski posamezne osnovne programske
enote so delez upravicenih stroskov, za katerega lahko pri posamezni osnovni programski enoti
skladno z Navodili javni zavod zaprosi.

Znotraj I. programskega sklopa so tudi ponovitve iz prejsnjih sezon, narocila izvirnih glasbenih
del ali kreografi, gostujoce predstave iz Siovenije, zamejstva in tujine. V tem delu lahko
ministrstvo sofinancira do 10 % vrednosti programske enote ponovitve iz prejsnjih sezon,
sofinanciranje narocil izvirnih glasbenih delal ali koreografij v skladu 5 priporocljivim Tarifnikom
za dolocitev avtorskih honorarjev na podrocju glasbene umetnosti, do 50 % stroska odkupa
predstave oziroma do 70 %, ce so te predstave ovrednotene 5 koeficientom, skladno 5 tocko 14.2.
Ostali stroski gostujoce predstave se financirajo iz lastnih sredstev zavoda (prihodkov zavoda iz
nejavnih virov).

14.2. Programske enote tega programskega sklopa in vrednosti glede na osnovni koeficient so:

a) Glasbeno-baletna predstava:
• Izjemna predstava: koeficient 1,4, delez sofinanciranja ministrstva do 70 % (velika

predstava + 50 % zunanjih sodelujocih; orkester 90, zbor 80, solisti 20, balet 40, tehnicne
sluzbe 40).

• Velika predstava: koeficient 1,0, delez sofinanciranja ministrstva do 70 % (opera, muzikal,
opereta, velika baletna predstava: orkester min. 60, zbor min. 40, solisti min. 10, balet
min. 20, tehnicne sluzbe min. 25);

• Mala predstava: koeficient 0,8, delez sofinanciranja ministrstva do 70 % (opereta, baletna
predstava: orkester do 65, zbor do 40, solisti do 5, tehnicno osebje do 15, lahko so
komorne postavitve);

b) Koncertna predstava:
• a) Koncert - simfonicni orkester (16- 40 clanov ): koeficient 0.8;
• b) Koncert - simfonicni orkester (50 clanov in vee): koeficient 1,0;
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• e) Koneert - simfonicni orkester z zborom ali solisti (50 clanov in vec): koefieient 1,4.

Ministrstvo lahko sofinaneira do 70 % upravicenih stroskov osnovne programske enote 1.

e) Velika koprodukeija: vsak koprodueent koefieient do 1,0 (vendar je skupni koefieient ne glede
na stevilo koprodueentov najvec 3), delez sofinaneiranja ministrstva do 70 %.

d) Srednja koprodukeija: vsak koprodueent koefieient do 0,8 (vendar je skupni koefieient ne glede
na stevilo koprodueentov najvec 2), delez sofinaneiranja ministrstva do 70 %.

e) Mala koprodukeija: vsak koprodueent koefieient do 0,6 (vendar je skupni koefieient ne glede
na stevilo koprodueentov najvec 1), delez finaneiranja ministrstva do 70 %.

f) Postprodukeija - ponovitve predstav iz prejsnjih sezon v Sioveniji in zamejstvu ter gostujoce
predstave drugih subjektov v prostorih javnega zavoda, ki jih javni zavod vkljuci v svoj program
dela.
Koprodukeije so partnerski odnos - enakovreden odnos dveh ali vec subjektov Oavni zavodi ali
nevladne organizaeije), ki zdruzijo sredstva za uresnicitev skupnega projekta.

Za posamezne zavode se obseg I. programskega sklopa prizna kot sestevek vrednosti
posamezne oblike programske enote, navedene v tocki 14.2., in sieer:
SNG Opera in balet Ljubljana - sestevek 9
SNG Opera in balet Maribor - sestevek 9

14.3. V delu II. programskega sklopa Mednarodna gostovanja se sofinaneirajo naslednji stroski
gostovanj v tujini: dejanski transportni stroski in stroski prevozov ansambla in tehnike (avtobusi,
letalske vozovniee, ... ), najvec 60 % stroskov avtorskih honora~ev zunanjih sodelaveev in po
potrebi stroski dnevnie za dan odhoda in dan prihoda z gostovanja.

14.4. V delu II. programskega sklopa Razno se finaneirajo programske enote, ki niso vezane na
produkeijo zavoda, vendar so naeionalnega pomena. Visina stroskov se prizna v visini do 70 %
dejanskih stroskov za primerljivo enoto programskega sklopa v zadnjem proracunskem letu,
indeksiranih 5 stopnjo rasti een, ki je dolocena v proracunskem memorandumu.

14.5. Sofinaneiranje znotraj dela II. programskega sklopa Izjemni dogodek je enkratno, izjemno
sofinaneiranje, ki se opredeli glede na oeenjeno visino stroskov in pozitivno mnenje strokovne
komisije.

15.
15.1. Strokovna komisija v postopku vrednotenja vsebinsko ovrednoti predlagani program na
podrocju glasbene umetnosti. Program oeeni kot neustrezen, kakovosten ali vrhunski. Svojo
oeeno tudi utemelji.
Strokovna sluzba ministrstva pripravi predlog visine sofinaneiranja priznanih upravicenih stroskov
programa v skladu z razpolozljivimi proracunskimi sredstvi.
Najprej obravnava I. programski sklop in pripravi predlog visine sofinaneiranja I. programskega
sklopa, potem pa obravnava II. programski sklop ter pripravi predlog visine sofinaneiranja II,
programskega sklopa po podrocjih (ce je potrebno znotraj podrocij tudi po posameznih enotah).
Pri obravnavi II. programskega sklopa imajo prednost programske enote, ki bistveno
pripomorejo k predstavitvi ali razvoju glasbene umetnosti na naeionalni oziroma mednarodni
ravni.
Upraviceni stroski programa v I. programskem sklopu so vezani na dolocila v tocki 14.1.
Upraviceni stroski programa v II. programskem sklopu so doloceni v tockah 14.3. in 14.4.
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111.2.II: Cankarjev dom

16.
16.1. Osnova za sofinaneiranje letnega programa javne sluzbe je naMovan program javne
sluzbe CD, ki obsega najmanj 70% do najvee 80 % prostorskih in kadrovskih zmogljivosti CD.
Dokoneen obseg letnega programa javne sluzbe CD in programa dejavnosti na trgu se doloei v
letnem programu in finanenem naertu 5 soglasjem sveta zavoda in na osnovi predhodnega
usklajevanja letnega obsega programa 5 strokovnimi sluzbami ministrstva.

16.2. Strokovne komisije v postopku vrednotenja ovrednotijo predlagani program dela na
podroejih umetnosti. Posamieni program oeenijo kot neustrezen, kakovosten ali vrhunski. Svojo
oeeno tudi utemeljijo.
V postopku priprave predloga visine sofinaneiranja priznanih upravieenih stroskov programa
strokovna sluzba ministrstva uposteva razpolozljiva proraeunska sredstva.

111.2.111:Siovenska filharmonija

17.
17.1. V I. programskem sklopu je normirana osnova Koneert 5 koefieientom 1. Koneert predstavlja
premierno uprizoritev. Finanena vrednost koefieienta 1 se okvirno prizna v postopku oeenjevanja
programov. Ta finanena vrednost predstavlja 100 % upravieenih stroskov posamezne
programske enote v I. programskem sklopu (osnova opravieenih programskih stroskov).

17.2. Pri tem se upostevajo programski materialni stroski v naslednjem razmerju:
• avtorske pogodbe - do 70 %,
• ostali programski materialni stroski - do 30 %.

17.3. Programske enote I. programskega sklopa in njihove vrednosti glede na osnovni koefieient
so:

a) Koneert - simfonieni orkester (16- 40 elanov ): koefieient 0.8;
b) Koneert - simfonieni orkester (50 elanov in vee): koefieient 1,0;
e) Koneert - simfonieni orkester z zborom ali solisti (50 clanov in vee): koefieient 1,4;

17.4. Ministrstvo lahko sofinaneira do 70 % upravicenih stroskov osnovne programske enote.

17.5. Pri programskih materialnih stroskih II. programskega sklopa se visina stroskov prizna na
enak naein kot pri glasbeno-baletnih gledaliseih.

18.
18.1. Strokovna komisija v postopku vrednotenja ovrednoti predlagani program na podroeju
glasbene umetnosti kot eeloto. Program oeeni kot neustrezen, kakovosten ali vrhunski. Svojo
oeeno tudi utemelji.
Strokovna sluzba ministrstva pripravi predlog visine sofinaneiranja priznanih upravieenih stroskov
programa v skladu z razpolozljivimi proraeunskimi sredstvi. Najprej obravnava I. programski sklop
in pripravi predlog visine sofinaneiranja I. programskega sklopa, potem pa obravnava II.
programski sklop ter pripravi predlog visine sofinaneiranja II, programskega sklopa po podroejih
(ee je potrebno znotraj podroeij tudi po posameznih enotah). Pri obravnavi II. programskega
sklopa imajo prednost programske enote, ki bistveno pripomorejo k predstavitvi ali razvoju
glasbene umetnosti na naeionalni oziroma mednarodni ravni. Upravieeni stroski programa v I.
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programskem sklopu so vezani na dolotila v totki 17. Upraviteni stroski programa v II.
programskem sklopu so doloteni v totkah 14.3. in 14.4.

III. 3. UPRIZORITVENA UMETNOST

11.3.1 Gledalista

19.
19.1. Na podlagi tega poglavja se dolota visina programskih materialnih stroskov za izvajanje
programa zavodov na podrotju uprizoritvene umetnosti.

19.2. Zavodom s podrotja uprizoritvene umetnosti se zagotavlja financiranje priznanih
upravitenih stroskov I. in II. programskega sklopa.

19.3. I. programski sklop je namenjen financiranju produkcije in postprodukcije, vkljutno s
spremljajotim programom (oglasevanje, objava spremnih gradiv) ter financiranju gostujotih
uprizoritev. Produkcija in postprodukcija se delita na premiere, ponovitve premier in ponovitve iz
prejsnjih sezon.

19.4. Osnovna programska enota I. programskega sklopa je premiera.

19.5. II. programski sklop sestavljajo:
• mednarodno gostovanje,
• festivali,
• razno (predvsem programi in projekti, namenjeni splosni popularizaciji dela zavoda

in razvijanju zavesti javnosti, izdajanju publikacij, delovanju specialnih knjiznic,
pedagosko-andragoskim programom, priloznostnim razstavam),

• izjemni dogodki.

20.
20.1. V I. programskem sklopu je normirana osnova opredeljena kot Velika predstava s
koeficientom 1. Velika predstava je premierna uprizoritev velike predstave. Finantna vrednost
koeficienta predstavlja povpretno vrednost priznanih upravitenih stroskov posamezne osnovne
programske enote v I. programskem sklopu. Priznani upraviteni stroski posamezne osnovne
programske enote so delez upravicenih stroskov, za katerega lahko pri posamezni osnovni
programski enoti skladno z Navodili javni zavod zaprosi.

20.2. Osnovne programske enote I. programskega sklopa so:
a) Velika predstava - zahtevna predstava na velikem odru z bogato scenografijo in kostumografijo
in vet jim stevilom igralcev; zahtevna lutkovna predstava na velikem odru z vet jim stevilom lutk,
bogato scenografijo in vet jim stevilom nastopajotih;

b) Mala predstava - predstava na velikem odru z manjsim stevilom igralcev ali predstava na
malem odru; lutkovna predstava na velikem odru z manjsim stevilom lutk, osnovno scenografijo
in manj nastopajotimi; lutkovna predstava na malem odru;

c) Mala koprodukcija - zahtevna predstava na malem odru;

d) Srednja koprodukcija - zahtevna predstava na velikem odru z bogato scenografijo in
kostumografijo ter vet jim stevilo igralcev;

e) Velika koprodukcija - izjemno zahtevna predstava na najvetjih odrih, z velikim stevilom
nastopajotih, bogato scenografijo in kostumografijo, zahtevno tehniko, vet jim stevilom ponovitev.
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f) Postprodukcija - ponovitve predstav iz prej~njih sezon v Sioveniji in zamejstvu ter gostujoce
predstave drugih subjektov v prostorih javnega zavoda, ki jih javni zavod vkljuci v svoj program
dela.

Koprodukcije so partnerski odnos - enakovreden odnos dveh ali vee subjektov Uavni zavodi ali
nevladne organizacije), ki zdruzijo sredstva za uresnicitev skupnega projekta.

20.3. Vrednosti posamezne programske enote glede na osnovni koeficient so:
• Velika predstava - do koeficienta 1;
• Mala predstava - do koeficienta 0,5;
• Mala koprodukcija - vsak koproducent do koeficienta 0,4 (vendar je skupni koeficient

ne glede na stevilo koproducentov najvec 1);
• Srednja koprodukcija - vsak koproducent do koeficienta 0,7 (vendar je skupni

koeficient ne glede na ~tevilo koproducentov najvec 2);
• Velika koprodukcija - vsak koproducent do koeficienta 1 (vendar je skupni koeficient

ne glede na stevilo koproducentov najvec 3).

Javni zavod skladno s svojimi programskimi usmeritvami in priznanim sestevkom sam ovrednoti
koeficientsko vrednost posamezne osnovne programske enote.

20.4. Ministrstvo lahko sofinancira do 70% upravicenih stro~kov osnovne programske enote.

21.
21.1. Ministrstvo prizna normirano osnovo za financiranje I. programskega sklopa na podlagi
velikosti ansambla (stevila igralcev, zaposlenih v tem zavodu, ki so angazirani v nacrtovanem
programu) ali na podlagi povprecnega stevila sodelujocih igralcev in drugih nastopajocih v
predstavah v produkciji obravnavanega zavoda v zadnjih treh letih (v gledaliscih, kjer ni
zaposlenih igralcev).

21.2. Za posamezne zavode se obseg I. programskega sklopa prizna kot sestevek vrednosti
posamezne oblike programske enote, navedene v tocki 20.3., in sicer:

• SNG Drama Ljubljana - sestevek 8;
• SNG Maribor - Drama - se~tevek 5;
• SNG Nova Gorica - sestevek 5;
• Mestno gledalisce Ijubljansko - se~tevek 7,5;
• Siovensko mladinsko gledali~ce - sestevek 5;
• SLG Celje - se~tevek 5;
• Lutkovno gledali~ce Ljubljana - se~tevek 4,5;
• Lutkovno gledali~ce Maribor - sestevek 3;
• Pre~ernovo gledali~ce Kranj - 3;
• Gledalisce KoperlTeatro Capodistria - 2,5;
• Mestno gledalisce Ptuj - 2;
• Anton Podbevsek Teater - 3
• Siovensko stalno gledalisce Trst - 2,5.

21.3. Po opravljenem nacrtovanju I. programskega sklopa Produkcija in postprodukcija zavod v
skladu s prvim odstavkom te tocke nacrtuje tudi programske enote znotraj II. programskega
sklopa.

21.4. Upraviceni programski materialni stroski, ki se upo~tevajo pri priznanju visine sredstev za
osnovno programsko enoto I. programskega sklopa, so predvsem:

• avtorski honorarji,
• tantieme,vezane na uprizoritev,
• materialni stro~ki scenografije,
• materialni stro~ki kostumografije,
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• promocija,
• drugo.

21.5. Znotraj I. programskega sklopa so tudi stroski ponovitev premiernih uprizoritev. V tem delu
lahko ministrstvo na ponovitev sofinancira najvec; 70 % stroskov avtorskih honorarjev zunanjih
sodelavcev in tantiem, vezanih na uprizoritev. Ostali stroski ponovitve premierne uprizoritve se
financirajo iz lastnih sredstev zavoda (prihodkov zavoda iz nejavnih virov).

21.6. Znotraj I. programskega sklopa so tudi ponovitve predstav iz prejsnjih sezon. V tem delu
lahko ministrstvo na ponovitev sofinancira najvec; 60 % stroskov avtorskih honorarjev zunanjih
sodelavcev in tantiem, vezanih na uprizoritev. Ostali stroski ponovitve se financirajo iz lastnih
sredstev zavoda (prihodkov zavoda iz nejavnih virov).

21.7. Znotraj I. programskega sklopa so tudi gostujoc;e predstave iz Siovenije, zamejstva in tujine.
V tem delu lahko ministrstvo sofinancira do 50 % stroska odkupa predstave. Ostali stroski
gostujoc;e predstave se financirajo iz lastnih sredstev zavoda (prihodkov zavoda iz nejavnih virov).

22.
22.1. V delu II. programskega sklopa Mednarodna gostovanja se sofinancirajo naslednji stroski
gostovanj v tujini: dejanski transportni stroski in stroski prevozov ansambla in tehnike (avtobusi,
letalske vozovnice, ... ), najvec; 60 % stroskov avtorskih honorarjev zunanjih sodelavcev in po
potrebi stroski dnevnic za dan odhoda in dan prihoda z gostovanja.

22.2. V delu II. programskega sklopa Festivali se sofinancirata organizacija in izvedba nacionalno
pomembnega festivala v visini do 70 % celotnih stroskov za posamezen festival.

22.3. V delu II. programskega sklopa Razno se sofinancirajo programske enote, ki niso vezane
na produkcijo zavoda, vendar so nacionalnega pomena (npr. specialna knjiznica). Sofinancirajo
se v visini do 70 % celotnih stroskov tega programskega sklopa.

22.4. Sofinanciranje znotraj dela II. programskega sklopa Izjemni dogodek je enkratno, izjemno
sofinanciranje, ki se opredeli glede na ocenjeno visino stroskov in pozitivno mnenje strokovne
komisije.

23.
23.1. Strokovna komisija v postopku vrednotenja ovrednoti predlagani program kot celoto.
Program oceni kot neustrezen, kakovosten ali vrhunski. Svojo oceno tudi utemelji.

Strokovna sluzba ministrstva pripravi predlog visine sofinanciranja priznanih upravic;enih stroskov
programa v skladu z razpolozljivimi prorac;unskimi sredstvi. Najprej obravnava I. programski sklop
in pripravi predlog visine sofinanciranja I. programskega sklopa, potem pa obravnava II.
programski sklop ter pripravi predlog visine sofinanciranja II. programskega sklopa po podroc;jih
(c;eje potrebno, tudi po posameznih enotah).
Pri obravnavi II. programskega sklopa imajo prednost nacionalni javni zavodi in programske
enote, ki bistveno pripomorejo k predstavitvi ali razvoju uprizoritvene umetnosti na nacionalni
oziroma mednarodni ravni.
Priznani upravic;eni stroski programa v I. programskem sklopu so vezani na doloc;ila v toc;ki 21.
Priznani upravic;eni stroski programa v II. programskem sklopu so doloc;eni v toc;ki 22.

11.3.11 Siovenski gledaliski institut - SLOGI

12/30



24.
24.1. SLOGI naMuje izvajanje programa javne sluzbe tako, da sredstva za programske
materialne stroske prikaze v dveh sklopih - I. in II. sklop, pri eemer je II. sklop razdeljen na dve
vsebinski podroeji: A - splosne dejavnosti SLOGI in B - muzejske dejavnosti SLOGI.

24.2. Upravieeni stroski I. sklopa so stroski, ki nastanejo kot posledica dela zaposlenih pri
izvajanju naslednjih stalnih nalog javne sluzbe:

• evidentiranje, dokumentiranje, raziskovanje, varovanje in hranjenje zbirk sodobne
produkcije in kulturne dediseine na pOdroeju uprizoritvenih umetnosti

• digitaliziranje in pridobivanje digitaliziranih podatkov s podroeja gledalisca ter
zagotavljanje njihove dostopnosti z naMovanjem, organiziranjem in vzpostavljanjem
mreze digitalnih baz podatkov s podroeja gledalisea

• strokovni, znanstveni, umetniski, izobrazevalni in rezideneni dogodki s podroeja
gledalisca - organizacija in koordinacija

• raziskovanje, preueevanje in interpretiranje gledaliske kulture, gledaliske dediseine
in sodobne gledaliske produkcije

• sodelovanje z drugimi slovenskimi, tujimi in mednarodnimi sorodnimi institucijami.

Stroski I. sklopa se doloeijo kot normirana osnova. Pri tem se uposteva:
• stevilo zaposlenih v SLOGI, katerih stroske dela zagotavlja ministrstvo in je enako

stanju zaposlenih na dan, doloeen v obrazcu neposrednega poziva,
• ocenjena visina pripadajoeih sredstev na zaposlenega v SLOGI, ki se doloei na

podlagi zbirnih podatkov 0 realizaciji v preteklih letih, racionalizacije in ob
upostevanju razpolozljivega obsega sredstev v proraeunu.

Dodatna sredstva za stroske digitalizacije zbirk kulturnih vsebin v okviru muzejskih dejavnosti
se doloeijo na podlagi predlozenega programa digitalizacije, ki je sestavni del I. sklopa.

I.sklop se deli na splosne in muzejske dejavnosti SLOGI.
Upravieeni stroski II. sklopa splosnih dejavnosti SLOGI so materialni stroski, ki nastanejo pri:

1. promociji gledaliske kulture in gledaliske umetnosti
• nadgradnja osrednjega gledaliskega portala z novimi vsebinami
• spremljevalni program namenjen izmenjavi idej, znanj in dostopnosti do informacij iz

dela instituta za ciljne publike
• vzpostavljanje baze prevodov slovenskih gledaliskih besedil v tuje jezike
• splosne promocijske aktivnosti
• sodelovanje v evropskih projektih

2. naertnem snovanju in izvedbi zalozniske dejavnosti v skladu s poslanstvom zavoda

24.3. Upravieeni stroski II. sklopa muzejskih dejavnosti SLOGI so materialni stroski, ki
nastanejo pri:

• popularizaciji muzejskih zbirk s podroeja uprizoritvenih umetnosti (postavitve
razstav)

• nujnih odkupih predmetov premiene kulturne dediseine za izpopolnitev muzejskih
zbirk driavnega pomena.

Strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti in strokovna komisija za podroeje premiene
kulturne dediseine loeeno obravnavata ter opravita strokovno presojo predlaganega programa
instituta glede na svoje pristojnosti (strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti obravnava I.
sklop (razen 1. alineje) in II. A sklop »splosne dejavnosti SLOGI«, strokovna komisija za podroeje
premiene kulturne dediseine pa obravnava II. B sklop »muzejske dejavnosti SLOGI« ter 1.alinejo
I. sklopa; finaneni naert pa samo v delu, ki ga financira ministrstvo.

Strokovni komisiji in strokovna sluzba predlagata obseg financiranja programskih stroskov s strani
ministrstva, in to za vsak sklop posebej.
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Okvirno razme~e med programskimi materialnimi sredstvi v II. sklopu za vsebinsko podrotje
»splosne dejavnosti SLOGI« in »muzejske dejavnosti SLOGI« je predvidoma 70%:30%
razpolozljivih sredstev v proratunu RS za leto 2019.

24.4. Pri dolotanju visine sredstev I. in II. sklopa se uposteva razpolozljivi obseg sredstev v
proratunu; pri dolotanju visine sredstev II. sklopa pa se uposteva se usklajenost celotnega
programa s poslanstvom instituta ter prioritetami in cilji Nacionalnega programa za kulturo za
podrotje uprizoritvenih umetnosti ter kriteriji za posamezne projekte/enote:

• kakovosten in prepoznaven projekt/enota usklajen s prioritetami neposrednega
poziva

• celovitost projekta/enote, ki omogota javnosti dostopnost do informacij,
• realno finantno ovrednoten in uravnotezen projekt/enota;

Pri tem strokovni komisiji izhajata iz usklajenosti predlaganih vsebin s poslanstvom instituta,
upravitenosti stroskov iz prilozene specifikacije in visine razpolozljivih sredstev v proratunu.

24.5. V primeru, da razpolozljiva sredstva ne zadostajo za financiranje vseh prijavljenih vsebin,
se financirajo vsebine, ki so po mnenju strokovnih komisij glede na prioritete nujne oziroma so
ocenjene najboljse.

III. 4. PREMICNA KUL TURNA DEDISCINA - MUZEJI

25.
25.1. Navodila v tem poglavju se nanasajo na natrtovanje visine programskih materialnih
stroskov za izvajanje programa v okviru nalog javne sluzbe v muzejih financiranih iz sredstev
drZavnega proratuna.

25.2. Muzeji programske materialne stroske natrtujejo skladno z Navodili in prioritetami, ki jih
ministrstvo posreduje ob neposrednem pozivu. Stroski posamezne programske vsebine morajo
biti razvidni iz specifikacije izdatkov za blago in storitve na obrazcu, ki je sestavni del
neposrednega poziva.

Muzeji natrtujejo izvajanje programa javne sluzbe v skladu z Zakonom 0 varstvu kulturne
dedistine tako, da sredstva za programske materialne stroske prikazejo v dveh sklopih (I. in II.
sklop).

26.
26.1. Upraviteni stroski I. sklopa so stroski, ki nastanejo kot posledica dela zaposlenih pri
izvajanju stalnih nalog muzejske javne sluzbe in so razvidni iz specifikacije izdatkov za blago in
storitve za muzeje, ki jo ministrstvo posreduje ob neposrednem pozivu.

26.2. Stroski I. sklopa se priznajo kot normirana osnova. Pri tem se uposteva:
• stevilo zaposlenih, katerih stroske dela zagotavlja ministrstvo in je enako stanju

zaposlenih na dan, doloten v obrazcu neposrednega poziva,
• ocenjena visina pripadajotih sredstev na zaposlenega za posamezno vrsto

muzejev, ki se prizna na podlagi zbirnih podatkov 0 realizaciji v preteklih letih in
ob upostevanju razpolozljivega obsega sredstev v proratunu.

27.
27.1. Upraviteni stroski II. sklopa so variabilni programski materialni stroski, ki nastanejo pri:

• realizaciji razstavnih projektov (postavitev razstave, spremljevalni program,
muzejska publikacija, promocija),

• popularizaciji dedistine in muzejskih zbirk izdajanje muzejskih publikacij,
namenjenih popularizaciji dedistine ter muzejskih zbirk).
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Upraviteni stro~ki so razvidni iz specifikacije izdatkov za blago in storitve za muzeje, ki jo
ministrstvo posreduje ob neposrednem pozivu. Stro~ki posamezne programske vsebine so
razvidni iz obrazca, ki je sestavni del neposrednega poziva.

Pri dolotanju vi~ine sredstev II. sklopa, se upo~teva usklajenost celotnega programa 5

poslanstvom muzeja ter prioritetami in cilji Nacionalnega programa za kulturo za podrotje
premitne kulturne dedi~tine ter naslednjimi kriteriji za posamezne projekte/enote:

• prepoznaven in inovativen projekUenota usklajen 5 poslanstvom javnega zavoda
in prioritetami neposrednega poziva

• celovit projekUenota, ki omogota javnosti dostopnost do informacij (razstave,
spremljevalni program za ciljne skupine, muzejske publikacije, promocija),

• realno finantno ovrednoten in uravnotezen projekUenota.

27.2. Nujni odkupi predmetov premitne kulturne dedi~tine za izpopolnitev muzejskih zbirk
drZavnega pomena so sestavni del programa muzejev. Namenska sredstva za financiranje
odkupov predmetov se odobri v skladu z razpolozljivimi obsegom sredstev v proratunu.

27.3. Dodatna sredstva za obdelavo arhivov arheolo~kih najdi~t se dolotijo na podlagi
predlozenega programa, ki je sestavni del II. sklopa.

Podrobnej~a navodila glede usmeritev so navedena v navodilih priloge 2 (Vsebinska utemeljitev
izvajanja nalog javne sluzbe v driavnem javnem zavodu za leto 2019), ki je bila prilozena
dokumentaciji neposrednega poziva.

28.
28.1. Strokovna komisija obravnava ter opravi strokovno presojo predlaganega programa
muzejev v celoti, finantni natrt pa samo v delu, ki ga financira ministrstvo. Strokovna komisija
predlaga obseg financiranja programskih stro~kov 5 strani ministrstva in to za I. in II. sklop
posebej, v skladu 5 temi Navodili.

28.2. Pri dolotanju vi~ine sredstev za I. sklop se upo~tevajo: normirana osnova, zbirni podatki 0
realizaciji v preteklih letih, dodatna sredstva za stro~ke digitalizacije zbirk kulturnih vsebin in
razpolozljivi obseg sredstev v proratunu.

28.3. Pri dolotanju vi~ine sredstev II. sklopa, se upo~tevajo dolotbe tetrtega odstavka 8. totke
tega Navodila in kriteriji, ki so sestavni del neposrednega poziva za muzeje. Pri tem strokovna
komisija izhaja iz ugotovitve usklajenosti predlaganih vsebin 5 poslanstvom muzeja, upravitenosti
stro~kov sprilozeno specifikacijo in vi~ine razpolozljivih sredstev v proratunu.

28.4. V primeru, da razpolozljiva sredstva ne zado~tajo za financiranje vseh prijavljenih vsebin,
se financirajo vsebine, ki so glede na prioritete kulturne politike nujne oziroma so ocenjene
najbolj~e.

III. 5. SLOVENSKA KINOTEKA

29.
29.1. Navodila v tem poglavju se nana~ajo na natrtovanje vi~ine programskih materialnih
stro~kov za izvajanje programa v okviru nalog javne sluzbe, javnega zavoda Siovenska kinoteka
(v nadaljevanju: kinoteka), financirane iz sredstev drZavnega proratuna.

29.2. Kinoteka programske materialne stro~ke naMuje skladno z Navodili in prioritetami, ki jih
ministrstvo posreduje ob neposrednem pozivu. Stro~ki posamezne programske vsebine morajo
biti razvidni iz specifikacije izdatkov za blago in storitve na obrazcu, ki je sestavni del
neposrednega poziva.
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Kinoteka natrtuje izvajanje programa javne sluzbe tako, da sredstva za programske materialne
stroske prikaze v dveh sklopih (I. in II. sklop).

30.
30.1. Upraviteni stroski I. sklopa so stroski, ki nastanejo kot posledica dela zaposlenih pri
izvajanju stalnih nalog javne sluzbe kinoteke in so razvidni iz specifikacije izdatkov za blago in
storitve, ki jo ministrstvo posreduje ob neposrednem pozivu.

30.2. Stroski I. sklopa se priznajo kot normirana osnova. Pri tem se uposteva:
• stevilo zaposlenih, katerih stroske dela zagotavlja ministrstvo in je enako stanju

zaposlenih na dan, doloten v obrazcu neposrednega poziva,
• ocenjena visina pripadajotih sredstev na zaposlenega za posamezno vrsto

zavodov (za drZavne muzeje), ki se prizna na podlagi zbirnih podatkov 0

realizaciji v preteklih letih in ob upostevanju razpolozljivega obsega sredstev v
proracunu.

31.
31.1. Upraviceni stroski II. sklopa so materialni stroski, ki nastanejo pri:

• dokumentiranju, hrambi, predstavitvi oz. prikazovanju kinotecnega filmskega
fonda in predstavitvi druge premitne dediscine, pomembne za razvoj filmske in
avdiovizualne dejavnosti v Sioveniji,

• raziskovalnem in svetovalnem delu,
• organizaciji kinotetnih retrospektiv s spremljevalnim programom in strokovnimi

izdajami ter drugih prireditev iz programa sodobnega domacega in svetovnega
umetniskega filma v sodelovanju z drugimi sorodnimi ustanovami in izvajalci
programov doma in v tujini,

• pripravljanju in izvedbi pedagosko/andragoskih programov s podrotja filmske
dedistine in muzejskih zbirk z avdiovizualno vsebino,

• digitaliziranju filmske in avdiovizualne dediscine z namenom hrambe in
prezentacije gradiva,

• nacrtni izvedbi zalozniske dejavnosti v skladu s poslanstvom zavoda,
• skrbi za filmsko zbirko Siovenskega filmskega centra, javne agencije Republike

Siovenije,
• sodelovanju z drugimi ustanovami za razvoj promocije in distribucije

umetniskega filma,
• izvedbi javne sluzbe Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divati.

Upraviceni stroski so razvidni iz specifikacije izdatkov za blago in storitve, ki jo ministrstvo
posreduje ob neposrednem pozivu. Stroski posamezne programske vsebine so razvidni iz
obrazca, ki je sestavni del neposrednega poziva.

31.2. Nujni odkupi predmetov premicne kulturne dediscine za izpopolnitev muzejskih zbirk filmske
dediscine - filmskih klasik so sestavni del programa Kinoteke.

32.
32.1. Strokovna komisija za podrocje premitne kulturne dedistine in strokovna komisija za medije
in avdiovizualno kulturo loteno obravnavata ter opravita strokovno presojo predlaganega
programa kinoteke glede na svoje pristojnosti, financni natrt pa samo v delu, ki ga financira
ministrstvo. Strokovni komisiji predlagata obseg financiranja programskih stroskov s strani
ministrstva in to za I. in II. sklop posebej, v skladu s temi Navodili.

32.2. Pri dolocanju visine sredstev za I. sklop se upostevajo normirana osnova, zbirni podatki 0
realizaciji v preteklih letih in razpolozljivi obseg sredstev v proracunu.
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32.3. Pri dolocanju visine sredstev II. sklopa, se upostevajo dolocbe cetrtega odstavka 8. tocke
tega Navodila ter splosni in prednostni kriteriji, ki so sestavni del neposrednega poziva za
Kinoteko.
Strokovna komisija za avdiovizualno kulturo in strokovna komisija za podrocje premicne kulturne
dediscine, in sicer strokovna komisija za podrocje premicne kulturne dediscine za Muzej filmskih
igralcev Divaca, loceno obravnavata ter opravita strokovno presojo predlaganega programa
Kinoteke glede na svoje pristojnosti. Pri tem se uposteva druge primerljive sklope oz. vsebine, z
utemeljenostjo posameznih vrst stroskov v okviru celotne predlozene vrednosti posameznega
sklopa oz. vsebine in z upostevanjem ciljev in prioritet kulturne politike ter smernic ministrstva in
razpolozljiva sredstva.

32.4. Strokovni komisiji v postopku ocenjevanja loceno ocenjujeta predlagani program kinoteke.
Program ocenita kot ustrezen, kakovosten ali zelo kakovosten, kar tudi utemeljita.

32.5. V primeru, da razpolozljiva sredstva ne zadoscajo za financiranje vseh prijavljenih vsebin,
se financirajo vsebine, ki so po mnenju strokovnih komisij glede na prioritete nujne oziroma so
ocenjene najboljse.

III. 9. FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA

33.
33.1. Visina sredstev za programske materialne stroske Filmskega studia Viba film Ljubljana
se prizna kot normirana osnova na podlagi stevila zaposlenih, ki jih financira ministrstvo za
izvajanje programa dela, na podlagi realizacije sredstev, ki jih je zavod prejel od ministrstva za
programske materialne stroske v zadnjem proracunskem letu, na podlagi realizacije prihodkov za
izvajanje dejavnosti jayne sluzbe in deleza sredstev, ki jih je zavod pridobil na trgu v zadnjih dveh
letih oziroma jih naCrtuje v letnem programu dela. Pri tem se uposteva razpolozljiva financna
sredstva ministrstva.

III. 6. ARHIVSKA DEJAVNOST

34.
34.1. Navodila v tem poglavju se nanasajo na dolocanje visine programskih materialnih stroskov
za izvedbo financiranja izvajanja programa arhivske jayne sluzbe, ki jo izvajajo regionalni arhivi
(v nadaljnjem besedilu: arhiv) na podlagi 53.,54. in 55. clena Zakona 0 varstvu dokumentarnega
in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, st. 30/06, 51/14).

34.2. Arhivi nacrtujejo programske materialne stroske za celovito izvajanje jayne arhivske sluzbe
oziroma izpolnjevanje in uresnicevanje zakonsko dolocenih nalog predvsem glede na ZVDAGA
ter podzakonske akte, akt 0 ustanovitvi, strateski nacrt, program dela, kadrovski naCrt in financni
nacrt javnega zavoda za tekoce leto ter posebne programske poudarke ob neposrednem pozivu.
Arhivi programske materialne stroske naCrtujejo skladno z Navodili in prioritetami, ki jih
ministrstvo posreduje ob neposrednem pozivu. Stroski posamezne programske vsebine ali dela
programske vsebine morajo biti razvidni iz specifikacije izdatkov za blago in storitve na obrazcu,
ki je sestavni del neposrednega poziva.
Arhivi nacrtujejo izvajanje programa tako, da sredstva za programske materialne stroske
prikazejo v dveh sklopih (I. in II. sklop).

35.
35.1. Upraviceni stroski I. sklopa so programski materialni stroski, ki nastanejo pri izvajanju stalnih
nalog jayne arhivske sluzbe, ki jo izvajajo arhivi in morajo biti razvidni iz specifikacije izdatkov za
blago in storitve na obrazcu za arhive, ki je sestavni del neposrednega poziva.
V I. sklopu so zajete stalne naloge iz opredlitve jayne arhivske sluzbe:
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• vrednotenje dokumentarnega grad iva pri javnopravnih osebah, priprava pisnih
navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega grad iva, dajanje
pojasnil v zvezi z dolznostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega in
arhivskega grad iva, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje
usluzbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in
delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe gradiva v
digitalni obliki in spremljevalnih storitev (1)

• priprava dodatnih pisnih strokovno tehnitnih navodil iz 40. tlena tega zakona
javnopravnim osebam za odbiranje in izrotanje arhivskega gradiva v digitalni
obliki (2)

• evidentiranje in razglasanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb
zasebnega prava in fizitnih oseb ter izvajanje strokovnega nadzora nad njimi
(3)

• sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje (4)
• pridobivanje javnega in zasebnega arhivskega grad iva (5)
• strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki je v

arhivih, izdelovanje popisov, inventarjev, vodnikov in drugih pripomotkov za
uporabo arhivskega grad iva in njihovo objavljanje, ter objavljanje arhivskih virov
(6)

• vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izlotanje nepotrebnega
dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni
obdelavi arhivskih fondov in zbirk (7)

• hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva (8)
• vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva (9)
• evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v zamejstvu in po svetu ter se nanasa na

Siovenijo in Siovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega
gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih pripomotkov 0 arhivskem gradivu
(10)

• dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij
dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov (11)

• posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom (12)
• opravljanje raziskovalnih nalog na podrotju arhivistike, zgodovine in drugih ved,

povezanih z arhivskim gradivom (13)
• druge strokovne in upravne naloge (14)

35.2. Stroski I. sklopa se priznajo kot normirana osnova. Pri tem se uposteva:
• stevilo zaposlenih, katerih stroske dela financira ministrstvo in je enako stanju

zaposlenih na dan, doloten v obrazcu neposrednega poziva,
• ocenjena visina pripadajotih sredstev na zaposlenega za posamezno vrsto

zavodov, ki se prizna na podlagi zbirnih podatkov 0 realizaciji v preteklih letih in
ob upostevanju razpolozljivega obsega sredstev v proratunu.

35.3. Upraviteni stroski II. sklopa so variabilni programski materialni stroski, ki nastanejo pri
izvajanju posebnih programskih vsebin v okviru jayne arhivske sluzbe. Odvisni so od obsega
oziroma kolitine natrtovanih aktivnosti za izvajanje programskih vsebin in vkljutujejo naslednje
programske dele:

• izdajanje arhivskih virov in drugih publikacij,
• razstave,
• digitalizacija arhivskega gradiva.

Upraviteni stroski II. sklopa morajo biti razvidni iz specifikacije izdatkov za blago in storitve na
obrazcu, ki je sestavni del neposrednega poziva.

36.
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36.1. Strokovna komisija presoja program dela arhiva v celoti, finaneni naert pa samo v delu, ki
ga financira ministrstvo, in predlaga obseg financiranja programskih materialnih stro~kov s strani
ministrstva, in to za I. in II. sklop posebej, v skladu s temi Navodili.

36.2. Pri doloeanju vi~ine sredstev se za I. sklop upo~tevajo normirana osnova, zbirni podatki 0
realizaciji v preteklih letih in razpolozljivi obseg sredstev v proraeunu.

36.3. Pri doloeanju vi~ine sredstev za II. sklop se upo~tevajo doloebe eetrtega odstavka 8. toeke
tega Navodila ter zahteve iz neposrednega poziva za arhive. Skupna vi~ina razpolozljivih
sredstev za II. sklop je odvisna od razpolozljive vi~ine skupnih programskih sredstev za
regionalne arhive in praviloma ne sme presegati 20% vseh razpolozljivih sredstev za programske
materialne stro~ke regionalnih arhivov.
Pri doloeanju vi~ine sredstev iz II. sklopa se upo~tevajo splo~na izhodisca in posebni pogoji, ki
jih strokovna komisija opredeli kot ustrezne, del no ustrezne ali neustrezne.
Splo~na izhodi~ea:

• Uvrstitev programske vsebine v naertovani program glede na naravo dejavnosti
• Celovitost in stopnja izvedljivostiprogramske vsebine
• Realno finaneno ovrednotena in uravnotezena programska vsebina,
• Izkazovanje ciljev, ki izhajajo iz podroene zakonodaje in state~kega naCrta.

Posebni pogoji:
• za izdajanje arhivskih virov in drugih publikacij: omogoeajo uporabo arhivskega

gradiva; temeljijo na raziskavah arhivskega gradiva, ki ga arhivi hranijo;
nadaljevanje izhajanja ze uveljavljenih serij arhivskih objav; bistveno prispevajo
k razvoju arhivske stroke.

• razstave: temeljijo na novih raziskavah arhivskega gradiva, ki ga arhivi hranijo;
prispevajo k uveljavitvi in razvoju arhivske stroke in njeni popularizaciji.

• digitalizacija arhivskega gradiva: dodatna varnost izvirnega arhivskega gradiva;
veeja dostopnost arhivskega gradiva ~ir~emu krogu uporabnikov.

Pri tem strokovna komisija izhaja predvsem iz pregleda specifikacije, upravieenosti vsebin,
medsebojne primerjave stro~kov, upravieenosti naCrtovanih stro~kov, vi~ine razpolozljivih
sredstev ter uteeene prakse financiranja.

36.4. Strokovna komisija opravi strokovno presojo predlaganega programa in ga opredeli kot
ustreznega, delno ustreznega ali neustreznega, kar tudi utemelji.

36.5. V primeru, da razpolozljiva sredstva ne zadoscajo za financiranje vseh prijavljenih vsebin,
se financirajo vsebine, ki so po mnenju strokovne komisije glede na prioritete nujne oziroma so
ocenjene najbolj~e.

III. 7. NEPREMICNA KUL TURNA DEDISCINA - ZVKDS, ARBORETUM VOLCJI POTOK IN
CUDHgl

37.
37.1 Navodila v tem poglavju se nana~ajo na doloeanje vi~ine programskih materialnih stro~kov
za izvedbo financiranja izvajanja programa javne sluzbe varstva nepremiene dedi~eine na podlagi
83., 84. in 85. elena Zakona 0 varstvu kulturne dedi~eine (ZVKD-1) (Uradni list RS, ~t. 16/08,
123/08, 8/11-0RZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16).

37.2 Zavod naCrtuje programske materialne stro~ke za celovito izvajanje javne sluzbe varstva
nepremiene dedi~cine oziroma izpolnjevanje in uresnieevanje zakonsko doloeenih nalog
predvsem glede na ZVKD-1 ter podzakonske akte, akt 0 ustanovitvi, strate~ki naCrt, program
dela, kadrovski naert in financni nacrt javnega zavoda za tekoce leto ter posebne programske
poudarke ob neposrednem pozivu. ZVKDS programske materialne stro~ke naertuje skladno z

19/30



Navodili in prioritetami, ki jih ministrstvo posreduje ob neposrednem pozivu. Stroski posamezne
programske vsebine ali dela programske vsebine morajo biti razvidni iz specifikacije izdatkov za
blago in storitve na obrazcu, ki je sestavni del neposrednega poziva.

37.3 ZVKDS naertuje izvajanje programa tako, da sredstva za programske materialne stroske
prikaze v programskem sklopu (naloge drZavne jayne sluzbe) ter projektih, ki se ne (so)financirajo
iz drZavnega proraeuna, namenjenega kulturi.
Upravieeni stroski so programski materialni stroski, ki so posledica dela zaposlenih pri izvajanju
spomeniskovarstvene dejavnosti, ki je javna sluzba, in vkljueuje naslednje programske vsebine:
Naloge drZavne jayne sluzbe:

1. Skupne naloge vseh organizacijskih enot
1.1. Sodelovanje pri varstvu dediseine v primeru oborozenega spopada in varstvu pred

naravnimi in drugimi nesreeami
1.2. Izdajanje razlienih mnenj in strokovnih pod lag v postopkih, ki jih vodi ministrstvo
1.3. Oblikovanje metod in standardov za ohranitev nepremiene dediscine ter usme~anje,

usklajevanje in spremljanje njihovega izvajanja
1.4. Sodelovanje z lastniki oziroma posestniki nepremienih spomenikov in z drugimi

uporabniki dediscine, ki imajo interese v zvezi 5 posameznim spomenikom, ter
posredovanje pojasnil, nasvetov in navodil

1.4.1. Sodelovanje z lastniki oziroma posestniki nepremienih spomenikov in z drugimi
uporabniki dediseine

1.4.2.Presoja in skrb za materialno stanje dediseine in spomenikov
1.4.3.Sodelovanje z upravljavci spomenikov pri pripravi predlogov naerta upravljanja
1.4.4.Sodelovanje z upravljavci spomenikov in spomeniskih obmoeij svetovne

dediseine
1.4.5.lzdaja mnenj 0 plaeilu in visini nadomestila za omejevanje gospodarskega

izkoriseanja spomenikov
1.5. Sodelovanje z drZavnimi organi in nudenje strokovne pomoei pri postopkih v zvezi 5

stvarmi z domnevo dediscine
1.6. Sodelovanje pri pripravi strategije varstva in predlaganje ukrepov za njeno izvedbo
1.7. Predlogi ministru za sprejem podzakonskih aktov

2. Dokumentacijski sklop
2.1. Identificiranje in dokumentiranje kulturne dediseine
2.2. Preueevanje, vrednotenje in interpretiranje nepremiene dediscine ter z njo povezane

premiene in zive dediseine
2.3. Predlaganje vpisa dediseine v register
2.4. Pripravljanje predlogov za razglasitev spomenikov
2.5. Zagotavljanje dokumentacije konservatorsko-restavratorske dejavnosti
2.6. Zagotavljanje dokumentacije preventivne arheoloske dejavnosti
2.7. Digitalizacija najpomembnejse dediseine

3. Izvajanje upravnih nalog na podlagi javnega pooblastila
3.1. Izdajanje kulturnovarstvenih pogojev in soglasij za posege v dediseino (razen

predhodnih raziskav in odstranitev po 31. elenu ZVKD-1)
3.2. Vodenje evidence raziskav
3.3. Izdajanje odloeb 0 arheoloskih najdiseih
3.4. Odrejanje izvedb doloeenih ukrepov varstva spomenikov lastnikom spomenikov

4. Strokovno spremljanje izvajanja varstva
4.1. Revizija in potrditev konservatorskih naertov, ki jih pripravijo druge osebe
4.2. Sodelovanje pri pripravi konservatorskih naCrtov in konservatorskih naCrtov za

prenovo
4.3. Strokovni nadzor nad raziskavami spomenikov in dediseine, ki niso arheoloske

ostaline
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4.4. Strokovni nadzor nad arheolo~kimi raziskavami
5. Varstvo kulturne dediMine v prostoru

5.1. Sprejemanje natrtov izvedbe predhodnih raziskav obmotij prostorskih aktov
5.2. Analiziranje in vrednotenje prostora za prikaz vrednotenja dedi~tine v prostoru
5.3. Pripravljanje gradiva za smernice in mnenja v postopkih priprave prostorskih aktov

6. Razvojni programi in projekti
6.1. Razvojni programi in projekti konservatorske stroke
6.2. Razvojni programi in projekti konservatorske-restavratorske stroke in skrb za razvoj

konservatorsko-restavratorske stroke ter njegovo usme~anje
6.3. Razvojni programi preventivne arheologije in skrb za metodoloski in infrastrukturni

razvbj na podrotju arheolo~kih raziskav in poizkopavalnih postopkov
6.4. Izvajanje raziskovalnih projektov po narotilu ministrstva

7. Projektiranje, natrtovanje in izvedba konservatorsko - restavratorskih posegov
7.1. Vodenje in izvajanje interventnih konservatorsko-restavratorskih posegov na

spomenikih, ki so nujni in zahtevajo takojsnjo izvedbo zaradi prepretitve nadaljnje
vetje ~kode, ki je nastala kot posledica naravne ali druge nesrete

7.2. Vodenje in izvedba predhodnih raziskav spomenikov iz druge alineje 2. odstavka 34.
tlena ZVKD-1

7.3. Priprava in izdelava konservatorskih natrtov za spomenike v lasti driave
7.4. Izdelovanje konservatorsko-restavratorske projektne dokumentacije za zahtevne

posege
7.5. Natrtovanje, vodenje in izvedba zahtevnih konservatorsko-restavratorskih posegov

na spomenikih, ki se financirajo ali sofinancirajo iz driavnega proratuna
8. Natrtovanje in izvedba arheolo~kih raziskav oz. raziskovalnih projektov s podrotja

preventivne arheologije
8.1. Vodenje in izvedba predhodnih arheolo~kih raziskav ter poizkopavalnih postopkov

spomenikov v lasti driave, ki se financirajo iz driavnega proratuna, namenjenega
kulturi

8.2. Vodenje in izvedba predhodnih arheoloskih raziskav iz prve alineje 2. odstavka 34.
tlena ZVKD-1

8.3. Vodenje in izvedba predhodnih arheoloskih raziskav iz prve alineje 3. odstavka 34.
tlena ZVKD-1

8.4. Vodenje in izvedba predhodnih arheoloskih raziskav iz druge alineje 3. odstavka 34.
tlena ZVKD-1

8.5. Vodenje in izvedba arheoloskih raziskav in drugih raziskovalnih projektov s podrotja
preventivne arheologije po narotilu ministrstva

8.6. Vodenje in izvedba predhodnih arheolo~kih raziskav iz pete alineje 3. odstavka 34.
tlena ZVKD-1 (izvedba raziskav za potrebe presoje vplivov na arheolo~ke ostaline)

9. Projekti za razvijanje zavesti 0 dedi~tini (popularizacija)
9.1. Izvajanje programov za razvijanje zavesti 0 dedi~tini, pripravnistva in prakse za

izobrazevalne programe razlitnih stopenj s svojega podrotja
9.2. Skrb za razvijanje zavesti javnosti 0 konservatorsko-restavratorski dejavnosti
9.3. Skrb za razvijanje zavesti javnosti 0 preventivni arheologiji

10. Mednarodno sodelovanje
11. Druge naloge

11.1. Izpopolnjevanje in usklajevanje potreb po izobrazevanju kadrov na podrotju varstva
nepremitne dediMine

11.2. Upravljanje nepremitnih spomenikov v lasti driave
11.3. Izvedba programov pripravnistva in mentorstva za pripravnike
11.4. Sodelovanje pri izvajanju strokovnih izpitov za podrotje varstva nepremitne

dedi~tine
11.5. Izvajanje drugih nalog v soglasju z ministrstvom
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Projekti, ki se ne (so)financirajo iz di"Zavnega proraeuna, namenjenega kulturi, vkljueujejo:
12. Projektiranje, naertovanje in izvedba konservatorsko restavratorskih posegov

12.1. Priprava konservatorskih naertov za spomenike, ki niso v lasti di"Zave
12.2. Vodenje in izvajanje predhodnih raziskav spomenikov iz druge alineje prvega

odstavka 34. elena ZVKD-1
12.4. Izdelava konservatorsko-restavratorske projektne dokumentacije za nezahtevne

posege
12.5. Naertovanje, vodenje in izvedba konservatorsko-restavratorskih posegov, ki se ne

financirajo iz sredstev MK
13. Naertovanje in izvedba arheoloskih raziskav

13.1. Vodenje in izvedba predhodnih in drugih arheoloskih raziskav ter poizkopavalnih
postopkov obdelave arhivov arheoloskih najdise vkljueno z objavo, ki ne sodijo v
drugi in tretji odstavek 34. elena ZVKD-1

14. Raziskovalni in razvojni projekti, ki se financirajo na podlagi pogodb
15. Druge naloge

37.4 ZVKDS se za opravljanje nalog di"Zavne javne sluzbe zagotavljajo sredstva za programske
materialne stroske v visini normirane osnove, izraeunane kot letno povpreeje sredstev, dejansko
porabljenih za isti namen v zadnjih treh proracunskih letih, indeksiranih s stopnjo rasti cen, ki je
dolocena v proracunskih memorandumih. Variabilni programski materialni stroski so upravieeni
stroski, ki nastanejo pri izvajanju programskih vsebin v okviru spomeniskovarstvene dejavnosti,
ki je javna sluzba, in so odvisni od obsega oziroma kolicine naCrtovanih aktivnosti za izvajanje
npr. naslednjih programskih vsebin:

• Razvojne programe in projekte,
• Projektiranje, nacrtovanje in izvedba konservatorsko-restvaratorskih posegov
• NaCrtovanje in izvedba arheoloskih raziskav oz. raziskovalnih projektov s

podoreja preventivne arheologije
• Projekte za razvijanje zavesti 0 dediscini
• Mednarodno sodelovanje
• in druge naloge

Pri priznavanju visine variabilnih programskih programskih materialnih stroskov se uposteva:
• prioritete in naroeila ministrtstva
• upravieen obseg naertovanih aktivnosti ob upostevanju razpolozljivega obsega

sredstev v proracunu.
38.
38.1. Za opravljanje javne sluzbe ministrstvo Arboretumu Voleji Potok v I. programskem sklopu
zagotavlja sredstva za programske materialne stroske, pri eemer se kot normirana osnova steje
letno povpreeje sredstev, dejansko porabljenih za isti namen v zadnjih treh proracunskih letih,
indeksiranih s stopnjo rasti cen, ki je dolocena v proraeunskih memorandumih, in sicer za
izvajanje naslednjih nalog javne sluzbe:

• skrbi za vzdi"Zevanje, obnavljanje in varstvo kulturnega spomenika Arboretum, ,
• varuje in oskrbuje arboretske nasade,
• spremlja in analizira stanje nasadov v Arboretumu,
• vzdi"Zuje in naCrtno izpopolnjuje nasade drevja v dendroloskih zbirkah,
• vzdi"Zuje infrastrukturo za obisk Arboretuma in opravlja vodnisko sluzbo po parku,
• preizkusa tipe lesnatih rastlin, ocenjuje in primerjalno presoja njihove uporabnosti s

tem, da izvaja za prakticno rabo potrebno selekcijo,
• organizira in usklajuje raziskovalno dele na podrocju parkovne in krajinske

dendrologije,
• sodeluje pri mednarodnih projektih, predstavitvah in strokovnih

raziskavah Arboretuma in skrbi za izvajanje prevzetih projektov,
• popularizira pomembne in preizkusene introdukcije,
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• sodeluje s pristojno organizacijo za varstvo kulturne dediscine,
• pripravlja dodatne strokovne podlage za varstvo in opravljanje vzdrZevalnih ukrepov

v zvezi z Arboretumom,
• pripravlja predloge dolgorocnih in letnih programov razvoja in varstva Arboretuma ter

opravlja v teh programih dolocene naloge,
• sodeluje pri pripravi strokovnih pod lag za prostorsko urejanje Arboretuma,
• vodi informacijski center, zbira in vodi dokumentacijo in ureja muzejske zbirke,
• skrbi za javno predstavitev Arboretuma in organizira izobrazevanje,
• sodeluje z lokalnimi skupnostmi ter s sorodnimi organizacijami doma in na tujem.

Pri nacrtovanju programskih materialnih stroskov Arboretum Volcji Potok izhaja iz akta 0
ustanovitvi, strateskega naCrta, programa dela, kadrovskega naCrta in financnega naCrta javnega
zavoda za tekoce leto ter posebnih programskih poudarkov ob neposrednem pozivu.

38.2. II. programski sklop obsega izvajanje naslednjih nalog jayne sluzbe:
• skrbi za vzdrZevanje, obnavljanje in varstvo drugih spomenikov oblikovane narave v

drZavni lasti in okolice spomenikov v drZavni lasti.

Ministrstvo zagotavlja programske materialne stroske v II. programskem sklopu Ie za naloge
oziroma projekte, ki bode izvedeni po narocilu ministrstva oziroma v soglasju z ministrstvom.
Strokovna komisija oceni visino stroskov II. programskega sklopa na podlagi predloga zavoda,
pripravljenega na podlagi zavodskega cenika storitev in programov vzdrZevanja za spomenike v
lasti drZave, ki se financirajo/sofinancirajo iz drZavnega proracuna, namenjenega kulturi, in po
potrebi specifikacije stroskov vsake zgoraj navedene programske enote, ob upostevanju prioritet,
dolocenih v letnem pozivu, stroskov primerljivih projektov in razpolozljivih sredstev.

39.
39.1.
39.1. CUDHgl ministrstvo zagotavlja programske materialne stroske za izvajanje jayne sluzbe v
delu, ki se nanansa na celovito in trajnostno ohranjanje kulturne dediscine in naravnih vrednot,
povezanih z rudiscem v Idriji. (Priloga C, razdelek C.2 ..a - kulturna dediscina).
Stroski, zajeti v razdelku pokrivajo naslednje vsebinske sklope:

• Celovito, usklajeno, trajnostno upravljanje kulturne dediscine in naravnih vrednot,
povezanih z dediscino zivega srebra v Idriji;

• VzdrZevanje kljucnih objektov in nepremicnin dediscine zivega srebra v Idriji, ki so v
lasti ustanovitelja oziroma drugih pravnih ali fizicnih oseb, ce obstaja za to pravna
podlaga;

• Svetovanje pri upravljanju z dediscino zivega srebra v Idriji, vpisano na UNESCO
Seznam svetovne dediscine in opravljanje stem povezanih nalog;

• Izvajanje raziskovalne in stem povezanih dejavnosti 0 dediscini zivega srebra v Idriji
• Sodelovanje z drugimi upravljalci dediscine zivega srebra v Idriji;
• Sodelovanje pri izvajanju Konvencije Minamata 0 zivem srebru v dogovoru z drugimi

organi v RS in sorodnimi centri na mednarodni ravni;
• Ozavescanje, raziskovanje in izobrazevanje vplivih zivega srebra.

Objekti kulturne dediscine drZavnega pomena vpisani na UNESCO Seznam svetovne dediscine,
ki jih upravlja CUDHg Idrija so:

• Muzejski rudnik Antonijev roy,
• Selcine, Putrihove in Idrijske klavze,
• Obmocje jaska Franciske,
• Topilnica,
• Kompresorska postaja.
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39.2. Programski stroski, ki se nanasajo na vzdi"Zevanje nezalitega dela rudnika in izvajanja
monitoring vplivnega obmotja rudnika L:ivega srebra Idrija so v pristojnosti financiranja Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo (Priloga C, razdelek C.2.b - vzdi"Zevanje nezalitega dela
rudnika).

11/.8. KNJILNICNA DEJA VNOST

40.
40.1. Navodila v tem poglavju se nanasajo na dolotanje visine programskih materialnih stroskov
za financiranje izvajanja knjiznitne dejavnosti, ki je javna sluzba (v nadaljnjem besedilu:
knjiznice), kotjo dolota Zakon 0 knjiznitarstvu (Uradni list RS, st. 87/01,96/02 - ZUJIK in 92/15;
v nadaljevanju: ZKnj-1) za:

• program dela NUK,
• programe posebnih nalog osrednjih obmotnih knjiznic,
• posebne programe splosnih knjiznic za narodni skupnosti, ki jih splosne knjiznice

izvajajo na obmotjih, na katerih zivijo pripadniki italijanske in madzarske narodne
skupnosti,

• posebne programe splosnih knjiznic za podporo razvoju knjiznitne dejavnosti na
obmejnih obmotjih ter

• izvajanje knjiznitne dejavnosti kot javne sluzbe v posebnih prilagojenih tehnikah za
slepe in slabovidne na podlagi koncesije, podeljene z odlotbo st. 612-10/2016/6 z
dne 19. 8.2016 Zvezi drustev slepih in slabovidnih Siovenije.

40.2. Knjiznice programske materialne stroske naMujejo skladno z nalogami, opredeljenimi v
ZKnj-1, in Navodili ter prioritetami, ki jih ministrstvo posreduje ob neposrednem pozivu. Stroski
posamezne programske vsebine ali dela programske vsebine morajo biti razvidni iz specifikacije
stroskov v predlozenem programu dela in finantnem natrtu.

111.8.1:NUK

41.
41.1. NUK naMuje programske materialne stroske za celovito izvajanje knjiznitne dejavnosti, ki
je javna sluzba, oziroma izpolnjevanje in uresnitevanje zakonsko dolotenih nalog predvsem
glede na ZKnj-1 in Zakon 0 obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, st. 69/06 in 86/09) ter
podzakonske akte, akt 0 ustanovitvi, strateski natrt, program dela, kadrovski naM in finantni
natrtjavnega zavoda za tekote leto ter posebne programske poudarke ob neposrednem pozivu.

41.2. Upraviteni stroski so programski materialni stroski, ki nastanejo kot posledica dela
zaposlenih pri izvajanju nalog v okviru knjiznitne dejavnosti, ki je javna sluzba, in vkljutujejo npr.
naslednje programske vsebine:

• izvajanje nakupa sloven ike za zamenjavo 5 tujimi knjiznicami,
• izvajanje Zakona 0 obveznem izvodu,
• inventarizacija in bibliografska obdelava knjiznitnega grad iva,
• zagotavljanje bibliografske kontrole,
• ohranjanje knjiznitnega gradiva,
• izposoja gradiva, posredovanje informacij in dele z uporabniki,
• raziskovalna in razvojna dejavnost,
• koordinacija OOK,
• dejavnost v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu,
• dejavnost na podrotju knjiznitnega sistema Univerze v Ljubljani,
• dejavnost nacionalnega agregatorja e-vsebin 5 pOdrotja kulture,
• izobrazevalna dejavnost,
• predstavitvena in promocijska dejavnost,
• mednarodna dejavnost,
• druge dejavnosti (npr.: dejavnost ZBDS, dejavnost konzorcija COSEC),
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• vodenje poslovanja NUK (npr.: organizacija in drugo splosno delo, vzdrievanje
racunalniskega sistema, izobrazevanje zaposlenih).

Pri dolocanju visine stroskov, ki se priznajo kot normirana osnova, se uposteva:
• stevilo zaposlenih, katerih stroske dela financira ministrstvo in je enako stanju

zaposlenih na dan, dolocen v obrazcu neposrednega poziva,
• ocenjena visina pripadajocih sredstev na zaposlenega, ki se prizna na podlagi zbirnih

podatkov 0 realizaciji v preteklih letih in ob upostevanju razpolozljivega obsega
sredstev v proracunu.

41.3. Variabilni programski materialni stroski so upraviceni stroski, ki nastanejo pri izvajanju
programskih vsebin v okviru knjiznicne dejavnosti, ki je javna sluzba, in so odvisni od obsega
oziroma kolicine nacrtovanih aktivnosti za izvajanje programskih vsebin in vkljucujejo npr.
nas/ednje:

• nakup knjiznicnega gradiva in informacijskih virov,
• digita/izacijo knjiznicnega gradiva in izgradnjo digitalne knjiznice,
• nacrtno izvedbo zalozniske dejavnosti v skladu s poslanstvom knjiznice.

Pri priznavanju visine variabilnih programskih materialnih stroskov, se uposteva:
• upravicen obseg nacrtovanih aktivnosti, ki se prizna na podlagi zbirnih podatkov 0

realizaciji v preteklih letih in ob upostevanju razpolozljivega obsega sredstev v
proracunu.

111.8.11:Programi posebnih nalog osrednjih obmocnih knjiznic

42.
42.1. Osrednje obmocne knjiznice naCrtujejo programske materialne stroske za izvajanje
posebnih nalog osrednjih obmocnih knjiznic v skladu s 27. clenom ZKnj-1 in Pravilnikom 0
osrednjih obmocnih knjiznicah (Uradni list RS, st. 88/03) ter posebnimi programskimi poudarki ob
neposrednem pozivu.

42.2. Upraviceni stroski so programski materialni stroski, ki nastanejo kot posledica izvajanja
posebnih nalog osrednjih obmocnih knjiznic v okviru knjiznicne dejavnosti, ki je javna sluzba, in
vkljucuje npr. naslednje programske vsebine:

• strokovno pomoc knjiznicam obmocja,
• koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega grad iva,
• usme~anje in izlocanje knjiznicnega gradiva s svojega obmocja.

Pri dolocanju visine stroskov, ki se priznajo kot normirana osnova, se uposteva:
• ocenjena visina pripadajocih sredstev na knjiznico, ki se prizna na podlagi zbirnih

podatkov 0 realizaciji v preteklih letih in ob upostevanju razpolozljivega obsega
sredstev v proracunu.

42.3. Variabilni programski materialni stroski so upraviceni stroski, ki nastanejo pri izvajanju
programskih vsebin v okviru knjiznicne dejavnosti, ki je javna sluzba, in so odvisni od obsega
oziroma kolicine nacrtovanih aktivnosti za izvajanje programskih vsebin in vkljucujejo npr.
naslednje:

• nakup gradiva in informacijskih virov za zagotavljanje povecanega in zahtevnejsega
izbora ter vecje dostopnosti knjiznicnega gradiva, informacij in storitev,

• digitalizacijo knjiznicnega gradiva.
Pri priznavanju visine variabilnih programskih materialnih stroskov, se uposteva:

• upravicen obseg naCrtovanih aktivnosti, ki se prizna na podlagi zbirnih podatkov 0
realizaciji v preteklih letih in ob upostevanju razpolozljivega obsega sredstev v
proracunu.

111.8.111:Programi posebnih nalog splosnih knjiznic za pripadnike narodne skupnosti

43.
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42.1. Splo~ne knjiznice naertujejo programske materialne stro~ke za izvajanje posebnih nalog
splo~nih knjiznic za pripadnike narodne skupnosti v skladu s 25. clenom ZKnj-1 in Pravilnikom 0

pogojih za izvajanje knjiznicne dejavnosti kot javne sluzbe (Uradni list RS, ~t. 73/03, 70/0S in
SO/12) ter posebnimi programskimi poudarki ob neposrednem pozivu.

43.2.
Upraviceni stro~ki so programski materialni stro~ki, ki nastanejo kot posledica izvajanja posebnih
nalog splo~nih knjiznic za pripadnike narodne skupnosti v okviru knjiznicne dejavnosti, ki je javna
sluzba, in vkljucuje npr. naslednje programske vsebine:

• zagotavljanje komuniciranja v jeziku narodne skupnosti,
• bralna kultura ter informacijsko opismenjevanje uporabnikov pripadnikov narodne

skupnosti,
• usposabljanje zaposlenih za delo s pripadniki narodne skupnosti,
• aktivno strokovno sodelovanje za dejavnost knjiznice za pripadnike narodne

skupnosti.
Pri dolocanju vi~ine stro~kov, ki se priznajo kot normirana osnova, se upo~teva:

• ocenjena vi~ina pripadajocih sredstev na knjiznico, ki se prizna na podlagi zbirnih
podatkov 0 realizaciji v preteklih letih in ob upo~tevanju razpolozljivega obsega
sredstev v proracunu.

43.3.
Variabilni programski materialni stro~ki so upraviceni stro~ki, ki nastanejo pn IzvaJanJu
programskih vsebin v okviru knjiznicne dejavnosti, ki je javna sluzba, in so odvisni od obsega
oziroma kolicine nacrtovanih aktivnosti za izvajanje programskih vsebin in vkljucujejo npr.
naslednje:

• dodatni nakup knjiznicnega grad iva in informacijskih virov ter strokovna obdelava
gradiva v jeziku narodne skupnosti in za potrebe narodne skupnosti..

Pri priznavanju vi~ine variabilnih programskih materialnih stro~kov, se upo~teva:
• upravicen obseg naertovanih aktivnosti, ki se prizna na podlagi zbirnih podatkov 0

realizaciji v preteklih letih in ob upo~tevanju razpolozljivega obsega sredstev v
proracunu.

III.S.IV: Program splo~nih knjiznic za podporo razvoju knjiznicne dejavnosti na obmejnih obmocjih

44.
44.1. Splo~ne knjiznice nacrtujejo programske materialne stro~ke za izvajanje dejavnosti splo~ne
knjiznice za podporo razvoju knjiznicne dejavnosti na obmejnih obmocjih v skladu s 26. clenom
ZKnj-1 ter posebnimi programskimi poudarki ob neposrednem pozivu.

44.2.
Upraviceni stro~ki so programski materialni stro~ki, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti splo~ne
knjiznice za podporo razvoju knjiznicne dejavnosti na obmejnih obmocjih v okviru knjiznicne
dejavnosti, ki je javna sluzba, in vkljucuje npr. naslednje programske vsebine:

• zagotavljanje dostopnosti knjiznicnega grad iva in storitev za Siovence v zamejstvu,
• projekti bralne kulture ter informacijskega opismenjevanja za Siovence v zamejstvu,
• aktivno strokovno sodelovanje za dejavnost knjiznice na obmejnem obmocju.

Pri priznavanju vi~ine programskih materialnih stro~kov, se upo~teva:
• upravicen obseg nacrtovanih aktivnosti in razpolozljivi obseg sredstev v proracunu.

III.SV: Izvajanje knjiznicne dejavnosti v posebnih prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne

45.
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45.1. V skladu z Uredbo 0 koncesiji za izvajanje knjiznicne dejavnosti kotjavne sluzbe v posebnih
prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne (Uradni list RS, ~t. 52/16; v nadaljevanju: Uredba) in
odlocbo ministra, pristojnega za kulturo, ~t. 612-10/2016/6 z dne 19. 8. 2016, ministrstvo iz
drZavnega proracuna Republike Siovenije zagotavlja sredstva za izvajanje koncesionirane
knjiznicne dejavnosti v posebnih prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne na podlagi
koncesijske pogodbe med ministrstvom in Zvezo dru~tev slepih in slabovidnih Siovenije.
Koncesionar nacrtuje stro~ke za izvajanje knjiznicne dejavnosti kot javne sluzbe v posebnih
prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne v skladu z Uredbo ter posebnimi programskimi
poudarki ob neposrednem pozivu.

45.2. V skladu 5 koncesijsko pogodbo so upraviceni stro~ki: programski materialni stro~ki in
sorazmerni del splo~nih stro~kov delovanja, ki nastanejo kot posledica izvajanja knjiznicne
dejavnosti kot javne sluzbe v posebnih prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne, in vkljucuje
npr. naslednje programske vsebine:

• hranjenje in posredovanje knjiznicnega gradiva,
• svetovalne, uSklajevalne, izobrazevalne in druge naloge za usklajeno izvajanje

storitev za slepe in slabovidne v okviru knjiznicne dejavnosti kot javne sluzbe,
• pridobivanje novih uporabnikov in izobrazevanje ter informacijsko opismenjevanje

uporabnikov,
• sodelovanje v medknjiznicni izposoji in posredovanju informacij,
• promocijske in druge aktivnosti.
• nakup in prilagajanje knjiznicnega grad iva in informacijskih virov ter
• strokovno obdelavo knjiznicnega grad iva.

Pri priznavanju vi~ine programskih materialnih stro~kov, se upo~teva:
• upravicen obseg nacrtovanih aktivnosti in razpolozljivi obseg sredstev v proracunu.

46.
46.1. Strokovna komisija presoja program v celoti, financni nacrt pa samo v delu, ki ga financira
ministrstvo, in predlaga obseg financiranja programskih materialnih stro~kov 5 strani ministrstva.
Pri dolocanju vi~ine sredstev strokovna komisija izhaja predvsem it pregleda specifikacije,
upravicenosti vsebin, medsebojne prime~ave stro~kov, upravicenosti naCrtovanih stro~kov, vi~ine
razpolozljivih sredstev ter utecene prakse financiranja.

46.2. Strokovna komisija opravi strokovno presojo predlaganega programa in ga opredeli kot
ustreznega, delno ustreznega ali neustreznega, kar tudi utemelji.

46.3. V primeru, da razpolozljiva sredstva ne zado~cajo za financiranje vseh prijavljenih vsebin,
se financirajo vsebine, ki so po mnenju strokovne komisije glede na utemeljene prioritete nujne,
oziroma tiste, katere strokovna komisija presodi kot bolj~e.

III. 9. JA VNI SKLAD RS ZA KUL TURNE DEJA VNOSTI

47.
47.1. Na podlagi te tocke se vi~ina sredstev za izvajanje programa Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, do loci v 2 sklopih:

47.2. Programski materialni stro~ki:
Vi~ina sredstev za programske materialne stro~ke se prizna na podlagi letnega programa dela,
ki izhaja iz poslovne politike in strate~kega nacrta javnega sklada.

47.3. Transferi
Visina sredstev za transfere, namenjene sofinanciranju programov in projektov ter drugih
zakonsko doloceni spodbud, se doloci na podlagi strokovne presoje potrebnih sredstev za
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ohranjanje in spodbujanje kulturnih programov in projektov oziroma strokovne presoje nujno
potrebnih sredstev in v okviru razpolozljive visine proracunskih sredstev.

III. 10. SLOVENSKI FILMSKI CENTER. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENlJE

48.
48.1. Na podlagi te tocke se doloca visina sredstev za izvajanje programa Siovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Siovenije, ki se deli na naslednje tri sklope:

A. Programski sklop Akcije transferi
• izvajanje promocije in distribucije novih slovenskih filmov doma in v tujini z

dodeljevanjem subvencij izvajalcem,
• omogocanje izvedbe projektov 5 podrocja filmske in avdiovizualne dejavnosti

(festivali, projekti 5 podrocja filmske vzgoje, programi organizirane filmske stroke,
izobrazevanje in usposabljanje izvajalcev 5 podrocja dela Agencije) z dodeljevanjem
subvencij izvajalcem.

B. Programski sklop Programsko materialni stroski
• priprava in izvedba retrospektiv novejsega slovenskega filma,
• mednarodne sejemske predstavitve Siovenskega filmskega centra, javne agencije

Republike Siovenije na festivalih z namenom promocije sodobne slovenske
ustvarjalnosti na podrocju kinematografije in avdiovizualne dejavnosti,

• drugi stroski promocije, ki so v neposredni povezavi z izvedbo promocije slovenskega
filma v tujini,

• omogocanje festivala, na katerem je predstavljena slovenska filmska produkcija
preteklega obdobja,

• izvajanje nalog trZenja filmskih lokacij na obmocju Republike Siovenije,
• clanarine v mednarodnih zdruzenjih (brez prispevka za Eurimages),
• stroski, povezani 5 strokovnim delom komisij pri izvedbi programa.

c. Programski sklop Filmski transferi
• filmski program (sofinanciranje celovecernih, srednjemetraznih in kratkih filmov,

sofinanciranje koprodukcij, sofinanciranje povecav in transferjev celovecernih filmov,
sofinanciranje razvoja scenarijev in projektov, sofinanciranje realizacije studijskih
filmov in studijskih televizijskih filmov, sofinanciranje projektov iz proracunske
postavke za avdiovizualne medije),

• intermediati.

48.2. Stroski, povezani z digitalizacijo filmov iz prevzetega filmskega fonda Vesna filma in Viba
filma, za katero so izkazane avtorske pravice, se priznajo na osnovi utemeljenega predloga in v
okviru razpolozljivih sredstev na proracunski postavki, namenjeni digitalizaciji na podorcju kulture.

48.3. Visina sredstev za izvajanje programa Siovenskega filmskega centra, javne agencije
Republike Siovenije se prizna na podlagi nacrtovanega programa in posameznih programskih
enot iz letnega programa dela, v okviru razpolozljive visine proracunskih sredstev.

III. 11. JA VNA AGENCIJA ZA KNJIGO RS - JAK

49.
49.1. Programski materialni stroski:
Visina sredstev za programske materialne stroske Javne agencije za knjigo RS se prizna na
podlagi letnega programa dela javne agencije, ki izhaja iz njene poslovne politike oziroma
vecletne strategije razvoja, strokovne presoje potrebnih sredstev in v okviru razpolozljive visine
proracunskih sredstev.

49.2. Transfe~i
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Visina sredstev za transferje, namenjenih sofinanciranju programov in projektov, se v okviru
razpolozljive visine proracunskih sredstev prizna na podlagi letnega programa dela javne
agencije, ki izhaja iz njene vecletne strategije razvoja, strokovne presoje potrebnih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje kulturnih programov in projektov na podrocju knjige.

IV. poglavje

STROSKI DELA - za place, prispevke in druge osebne prejemke
zaposlenim

50.
50.1. Stroski dela zaposlenih v javnih zavodih za leto 2019 so izracunani na podlagi dovoljenega
stevila zaposlenih, ki so financirani iz proracuna Ministrstva za kulturo v letu 2019 ter podatkov
iz placnih tabel za izplacilo plac na dan 5.1.2019.

50.2. Stroski dela se javnim zavodom praviloma priznajo v visini 100 % izracunane visine.
Izjemoma se Cankarjevemu domu priznajo stroski v visini 74% izracunane visine, Filmskemu
studiu Viba film Ljubljana 90 % izracunane visine in Arboretumu Volcji potok 70 % izracunane
visine. Izracunana visina sredstev se v skladu z 8.a clenom Uredbe vsem javnim zavodom
korigira glede na razpolozljiva proracunska sredstva. Izracunana visina sredstev se lahko korigira
glede na podatke 0 ocenjeni porabi sredstev za place zaposlenih v ekocem letu, ki jih posreduje
javni zavod.

50.3. Sredstva za stroske dela zaposlenim v letu 2019 so dolocena v skladu z ZIPRS1819. Stroski
dela zajemajo: bruto place zaposlenih, prispevke delodajalca, prispevke za zavarovalno dobo 5
povecanjem, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, sredstva za povracilo stroskov
prevoza na dele in z dela, povracilo stroskov za prehrano med delom, znesek regresa za letni
dopust ter sredstva za odpravnine, solidarnostne pomoci in jubilejne nagrade.

50.4. Sredstva za izplacilo regresa za letni dopust za leto 2019 so izracunana v visini minimalne
place 880,715 EUR na zaposlenega.

50.5. Sredstva za odpravnine, solidarnostne pomoci, jubilejne nagrade so upostevana v visini, ki
izhaja iz predlogov financnih nacrtov javnih zavodov za leto 2019 in se javnim zavodom
izplacujejo na osnovi zahtevkov za izplacilo.

51.
51.1. Stroski dela se javnim agencijam priznajo na osnovi predloga financnega nacrta in izracuna
visine sredstev na osnovi zadnjega porocanja 0 spremembi stanj zaposlenih.

51.2. Stroski dela se JSKD priznajo na osnovi predloga financnega nacrta.

V. poglavje

INVESTICIJSKO VZDRZEVANJE IN NAKUP OPREME

52.
52.1. Visina sredstev za investicijsko vzdr:zevanje dr:zavnih javnih zavodov, javnih skladov in
agencij se prizna na podlagi predloga program investicijskega vzd r:zevanja , ki je sestavni del
programa dela in financnega naCrta izvajalca, ter na podlagi presoje strokovne sluzbe ministrstva
o nujnosti posameznih del.

53.
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53.1. Visina sredstev za nakup opreme drZavnih javnih zavodov, javnih skladov in agencij se
izracuna na podlagi podatkov 0 vrednosti opreme, ki se uporablja pri delu, ter podatkov 0 stopnji
amortizacije opreme (izrabljenost). Izracunana visina se korigira glede na potrebe, ki so povezane
5 programom dela.

53.2. Podatke za dolocitev visine sredstev se pridobi iz bilanc stanja izvajalcev za zadnje
proracunsko leto ter iz predloga progama nakupa opreme, ki je setavni del programa dela in
financnega naMa izvajalca. Program nakupa opreme mora biti pripravljen po prioritetah.

53.3. Ne glede na visino sredstev, izracunano po teh Navodilih, lahko ministrtstvo v primerih, ko
ugotovi upravicenost nakupa, zagotovi dodatna intreventna sredstva za ta namen.

VI. poglavje

PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

54.
54.1. Navodila zacnejo veljati z dnem izdaje.

81.: 6110-628/2018/4
Datum: 3.1.2019
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