OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2019

4111 - Vrhovno sodišče RS
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Vrhovno sodišče je predlagatelj finančnega načrta za programa 0902 Delovanje sodišč in 0907 Alternativno reševanje sodnih
sporov. Programa vključujeta sredstva za delovanje Vrhovnega sodišča, višjih in okrožnih sodišč (v okviru katerih so financirana
tudi okrajna sodišča), Upravnega sodišča, Višjega delovnega in socialnega sodišča in delovnih socialnih sodišč. V okviru
navedenih programov se izvajajo podprogrami 090201 Sodni postopki, 090203 Brezplačna pravna pomoč, 090204
Informatizacija sodišč, ter 090701 Alternativno reševanje sodnih sporov - podporne dejavnosti.
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta in proračunskih uporabnikov, za katere predlaga finančni načrt, temelji na ustavni
ureditvi, po kateri je slovensko sodstvo neodvisna veja oblasti, ki ji je zaupano nepristransko in neodvisno sojenje brez
nepotrebnega odlašanja s ciljem ohranitve vladavine prava in pravne države ter varstva pravic in svoboščin, ki jih zagotavljata
Ustava in zakonodaja Republike Slovenije. Za zagotavljanje svojega poslanstva slovensko sodstvo sprejema neodvisnost in
nepristranskost, odgovornost, integriteto in poštenost, sojenje v optimalnem in predvidljivem času ter zagotavljanje kvalitetne
storitve za stranke v sodnih postopkih kot temeljne vrednote svojega dela.
Vizija slovenskega sodstva:
Zagotavljanje poštenega in učinkovitega sojenja, kvalitetne storitve in enakega dostopa za vse stranke v postopku, vzpodbujanje
mirnega reševanja sporov, krepitev odnosov z laično in strokovno javnostjo ter drugima dvema vejama oblasti ob upoštevanju
neodvisnosti in nepristranskosti, organizacija poslovnega procesa, ki v čim večji meri razbremenjuje sodnika nesodniških in
rutinskih opravil, vzpodbujanje vsakega posameznika, zaposlenega na sodišču, k sodelovanju, usposabljanju in uporabi
informacijskih tehnologij, občutek skupne pripadnosti ter spoštovanja in zaupanja laične in strokovne javnosti so temeljne premise
slovenskega sodstva, pri katerih vztraja in si neprestano prizadeva za njihovo izboljšanje.

Obrazložitev predloga rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2019
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki
090204 - Informatizacija sodišč
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
4111 - Vrhovno sodišče RS
4211 - Višje sodišče v Celju
4212 - Višje sodišče v Kopru
4213 - Višje sodišče v Ljubljani
4214 - Višje sodišče v Mariboru
4215 - Okrožno sodišče v Celju
4216 - Okrožno sodišče v Kopru
4217 - Okrožno sodišče v Kranju
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4218 - Okrožno sodišče v Ljubljani
4219 - Okrožno sodišče v Mariboru
4220 - Okrožno sodišče v Murski Soboti
4221 - Okrožno sodišče v Novi Gorici
4222 - Okrožno sodišče v Novem mestu
4223 - Okrožno sodišče v Krškem
4224 - Okrožno sodišče na Ptuju
4225 - Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
4230 - Okrajno sodišče v Ljubljani
4611 - Upravno sodišče Republike Slovenije
5011 - Višje delovno in socialno sodišče
5012 - Delovno sodišče v Celju
5013 - Delovno sodišče v Kopru
5014 - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
5015 - Delovno sodišče v Mariboru

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

4111 - Vrhovno sodišče RS
Oris proračunskega uporabnika
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je po 127. členu Ustave Republike Slovenije najvišje
sodišče v državi. Zakon o sodiščih v 106. členu določa pristojnosti Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije:
1. sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v upravnih in računsko upravnih sporih, razen v
zadevah, za katere zakon določa pristojnost drugega sodišča prve stopnje,
2. sojenje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe sodišča prve stopnje v zadevah iz
prejšnje točke ter o pritožbah zoper odločbe sodišč prve stopnje, za katere tako določa zakon,
3. sojenje na tretji stopnji o rednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč druge stopnje,
4. odločanje o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč, razen v primerih, ko je za
odločanje o izrednem pravnem sredstvu pristojno drugo sodišče,
5. odločanje v sporih o pristojnosti med nižjimi sodišči, razen v primerih, ko zakon določa, da
je za odločanje o takšnem sporu pristojno drugo sodišče,
6. odločanje o prenosu pristojnosti v primerih, ki jih določa zakon,
7. opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
Vrhovno sodišče tudi vodi evidenco sodne prakse sodišč Republike Slovenije in spremlja sodno prakso meddržavnih sodišč, ter skrbi za enotno
sodno prakso. Centralna pravosodna knjižnica Vrhovnega sodišča je strokovno znanstvena, specialna in javna knjižnica za pravno
področje. Preko Notranje revizijske službe Vrhovno sodišče opravlja notranjo kontrolo poslovanja sodišč, Skupna kadrovska služba Vrhovnega
sodišča pa skrbi za kadrovsko načrtovanje vseh sodišč. Finančna služba Vrhovnega sodišča skrbi za zagotavljanje finančnih
sredstev za poslovanje vseh sodišč. V proračunu Vrhovnega sodišča se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Centra za informatiko, ki skrbi za
izvajanje enotne tehnološke podpore poslovanja sodišč, v tem okviru pa tudi financiranje centraliziranih storitev v zvezi z izhodnimi pisanji vseh
sodišč ter za pravni informacijski sistem sodišč ter Službe za razvoj sodne uprave, ki skrbi za razvijanje dobrih praks in prenos znanja na sodišča, ter
podporo izvajanju dejavnosti po 60. členu Zakona o sodiščih.

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
V okviru podprograma 090201 - Sodni postopki se zagotavljajo sredstva za plače, materialne stroške, manjše investicije, stroške sodnih postopkov,
Centralno pravosodno knjižnico, posebne programe za reševanje sodnih zaostankov in za kadrovske vire za posebne programe sodišč.

4111-18-0001 - Sodni postopki na vseh sodiščih
Opis ukrepa
Zagotavljanje sredstev vsem sodiščem (23 proračunskim uporabnikom) za stroške sodnih postopkov in materialne stroške ter plače, stroške za
brezplačno pravno pomoč, stroške mediacije in Vrhovnemu sodišču za stroške Centralne pravosodne knjižnice, posebne programe in stroške
Kadrovskih virov za posebne programe sodišč.
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Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Kot osnova za izračun ocene pravic porabe pri postavkah za plače, stroških sodnih postopkov, brezplačni pravni pomoči je upoštevana realizacija
od decembra 2017 do novembra 2018, pri postavkah za materialne stroške in alternativnega reševanja sodnih sporov pa je kot osnova upoštevano
stanje veljavnega proračuna na dan 3. 12. 2018. Na podlagi znanih razlogov za povečanje je osnova višja za: - napredovanja zaposlenih iz leta 2018,
ki se bodo izplačala 5. 1. 2019, - dvig plač za vse javne uslužbence (razen za sodnike) za en plačni razred od 1. 1. 2019 dalje, ter dvig za 2 plačna
razreda za zaposlene nad 26. plačnim razredom od 1. 11. 2019 dalje na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. L. RS
80/2018), - dodatni stroški za nove zaposlitve zaradi Družinskega zakonika, - dodatni stroški za izobraževanja zaradi uveljavitve Družinskega
zakonika, - dodatni stroški za izvedeniška mnenja zaradi uveljavitve Družinskega zakonika, - dvig poštnine od 1. 1. 2019 dalje za 12,5 %

Neposredni učinki
C7458 - Učinkovito reševanje sodnih postopkov na vseh sodiščih
Prispeva k rezultatu: C3739 - Skrajševanje povprečnega časa rešitve zadeve na sodiščih
Kazalniki oz. cilji ki se nanašajo na učinkovito reševanje zadev: obvladovanje pripada, število in starost nerešenih zadev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

IZH.
IZH.
Cil.
Dos.
LETO
LETO VREDNOST
VREDNOST VREDNOST

I10046 Ustalitev obvladovanja prejetih zadev (CR) na ciljni vrednosti: pomembnejše zadeve
za delovna in socialno sodišče

%

2016

123,00

2019 100,00

0,00

I10047 Ustalitev obvladovanja prejetih zadev (CR) na ciljni vrednosti: pomembnejše zadeve
za okrajna sodišča

%

2016

100,00

2019 100,00

0,00

I10049 Ustalitev obvladovanja prejetih zadev (CR) na ciljni vrednosti: pomembnejše zadeve
za okrožna sodišča

%

2016

105,00

2019 100,00

0,00

I10050 Ustalitev obvladovanja prejetih zadev (CR) na ciljni vrednosti: pomembnejše zadeve
za Upravno sodišče

%

2016

87,00

2019 100,00

0,00

I10051 Ustalitev obvladovanja prejetih zadev (CR) na ciljni vrednosti: pomembnejše zadeve
za Višje delovno in socialno sodišče

%

2016

108,00

2019 100,00

0,00

I10052 Ustalitev obvladovanja prejetih zadev (CR) na ciljni vrednosti: pomembnejše zadeve
za višja sodišča

%

2016

100,00

2019 100,00

0,00

I10068 Ustalitev obvladovanja prejetih zadev (CR) na ciljni vrednosti: pomembnejše zadeve
za Vrhovno sodišče

%

2016

100,00

2019 100,00

0,00

I10069 Ustalitev obvladovanja prejetih zadev (CR) na ciljni vrednosti: vse zadeve za delovna
in socialno sodišče

%

2016

117,00

2019 100,00

0,00

I10070 Ustalitev obvladovanja prejetih zadev (CR) na ciljni vrednosti: vse zadeve za okrajna
sodišča

%

2016

106,00

2019 100,00

0,00

I10071 Ustalitev obvladovanja prejetih zadev (CR) na ciljni vrednosti: vse zadeve za okrožna
sodišča

%

2016

101,00

2019 100,00

0,00

I10072 Znižanje povprečne starosti nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za delovna in
socialno sodišče

mesec 2016

13,49

2019 12,00

0,00

I10073 Znižanje povprečne starosti nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za okrajna sodišča

mesec 2016

12,85

2019 12,00

0,00

I10074 Znižanje povprečne starosti nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za okrožna sodišča

mesec 2016

16,39

2019 15,00

0,00

I10075 Znižanje povprečne starosti nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za Upravno
sodišče

mesec 2016

6,00

2019 6,00

0,00

I10076 Znižanje povprečne starosti nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za Višje delovno in
socialno sodišče

mesec 2016

2,77

2019 2,50

0,00

I10077 Znižanje povprečne starosti nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za višja sodišča

mesec 2016

2,44

2019 2,40

0,00

I10078 Znižanje povprečne starosti nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za Vrhovno
sodišče

mesec 2016

7,19

2019 6,50

0,00

I10079 Znižanje povprečne starosti nerešenih zadev: vse zadeve za delovna in socialno
sodišče

mesec 2016

13,20

2019 12,00

0,00

I10080 Znižanje povprečne starosti nerešenih zadev: vse zadeve za okrajna sodišča

mesec 2016

28,70

2019 24,00

0,00

I10081 Znižanje povprečne starosti nerešenih zadev: vse zadeve za okrožna sodišča

mesec 2016

15,00

2019 14,00

0,00

I10082 Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za delovna in socialno
sodišče

število 2016

5.734,00

2019 4.315,00

0,00

I10083 Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za okrajna sodišča

število 2016

39.065,00

2019 36.758,00

0,00

I10084 Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za okrožna sodišča

število 2016

33.137,00

2019 26.627,00

0,00

I10085 Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za Upravno sodišče

število 2016

2.000,00

2019 2.887,00

0,00

I10086 Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za Višje delovno in socialno
sodišče

število 2016

598,00

2019 420,00

0,00

I10087 Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za višja sodišča

število 2016

4.298,00

2019 3.062,00

0,00

I10088 Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše zadeve za Vrhovno sodišče

število 2016

1.482,00

2019 1.266,00

0,00

I10089 Zmanjšanje števila nerešenih zadev: vse zadeve za delovna in socialno sodišče

število 2016

5.857,00

2019 4.344,00

0,00

I10090 Zmanjšanje števila nerešenih zadev: vse zadeve za okrajna sodišča

število 2016

111.114,00 2019 72.629,00

0,00

I10091 Zmanjšanje števila nerešenih zadev: vse zadeve za okrožna sodišča

število 2016

37.680,00

0,00

2019 30.484,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10076 - Znižanje povprečne starosti nerešenih zadev:
pomembnejše zadeve za Višje delovno in socialno sodišče
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V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanja v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 2,77, vendar
smo to vrednost presegli že v letu 2018. Izhodiščno vrednost smo na podlagi podatkov poslovanju v 2018 popravili na 2,5.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10078 - Znižanje povprečne starosti nerešenih zadev:
pomembnejše zadeve za Vrhovno sodišče
Izhodiščna vrednost presežena že v 2018 V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanja v letu 2016
in 2017 predvideli vrednost 7, vendar smo to vrednost presegli že v letu 2018. Izhodiščno vrednost smo na podlagi podatkov poslovanju v 2018
popravili na 6,5.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10082 - Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše
zadeve za delovna in socialno sodišče
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanju v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 5200. To smo
v skladu s predvidevanjem sodišč v Letnih programih dela za leto 2019 popravili na 4315.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10083 - Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše
zadeve za okrajna sodišča
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanju v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 35000. To
smo v skladu s predvidevanjem sodišč v Letnih programih dela za leto 2019 popravili na 36758.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10084 - Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše
zadeve za okrožna sodišča
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanju v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 31000. To
smo v skladu s predvidevanjem sodišč v Letnih programih dela za leto 2019 popravili na 26627.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10085 - Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše
zadeve za Upravno sodišče
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanju v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 2000. To smo
v skladu s predvidevanjem sodišč v Letnih programih dela za leto 2019 popravili na 2887.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10086 - Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše
zadeve za Višje delovno in socialno sodišče
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanju v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 400. To smo v
skladu s predvidevanjem sodišč v Letnih programih dela za leto 2019 popravili na 420.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10087 - Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše
zadeve za višja sodišča
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanju v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 3500. To smo
v skladu s predvidevanjem sodišč v Letnih programih dela za leto 2019 popravili na 3062.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10088 - Zmanjšanje števila nerešenih zadev: pomembnejše
zadeve za Vrhovno sodišče
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanju v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 1400. To smo
v skladu s predvidevanjem sodišč v Letnih programih dela za leto 2019 popravili na 1266.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10089 - Zmanjšanje števila nerešenih zadev: vse zadeve za
delovna in socialno sodišče
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanju v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 5300. To smo
v skladu s predvidevanjem sodišč v Letnih programih dela za leto 2019 popravili na 4344.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10090 - Zmanjšanje števila nerešenih zadev: vse zadeve za
okrajna sodišča
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanju v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 90000. To
smo v skladu s predvidevanjem sodišč v Letnih programih dela za leto 2019 popravili na 72629.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10091 - Zmanjšanje števila nerešenih zadev: vse zadeve za
okrožna sodišča
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanju v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 34000. To
smo v skladu s predvidevanjem sodišč v Letnih programih dela za leto 2019 popravili na 30484.

C7459 - Učinkovito reševanje sodnih zaostankov na vseh sodiščih
Prispeva k rezultatu: C3740 - Zmanjšanje števila zadev sodnega zaostanka med nerešinimi zadevami
Kazalniki oz. cilji ki se nanašajo na reševanje najstarejših zadev: število nerešenih sodnih zaostankov, število in delež nerešenih zadev, starejših od 3
leta.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

IZH. IZH.
Cil.
Dos.
LETO
LETO VREDNOST
VREDNOST VREDNOST

I10053 Zmanjšanje števila nerešenih sodnih zaostankov: pomembnejše zadeve za delovna in
socialno sodišče

število 2016

3.530,00

2019 2.800,00

0,00

I10054 Zmanjšanje števila nerešenih sodnih zaostankov: pomembnejše zadeve za okrajna
sodišča

število 2016

19.481,00

2019 18.000,00

0,00

I10055 Zmanjšanje števila nerešenih sodnih zaostankov: pomembnejše zadeve za okrožna
sodišča

število 2016

11.875,00

2019 10.500,00

0,00

I10056 Zmanjšanje števila nerešenih sodnih zaostankov: pomembnejše zadeve za Upravno
sodišče

število 2016

869,00

2019 850,00

0,00

I10057 Zmanjšanje števila nerešenih sodnih zaostankov: pomembnejše zadeve za Višje
delovno in socialno sodišče

število 2016

57,00

2019 30,00

0,00

I10058 Zmanjšanje števila nerešenih sodnih zaostankov: pomembnejše zadeve za višja sodišča

število 2016

438,00

2019 300,00

0,00

I10092 Zmanjšanje števila nerešenih sodnih zaostankov: pomembnejše zadeve za Vrhovno
sodišče

število 2016

664,00

2019 560,00

0,00

I10094 Zmanjšanje števila nerešenih sodnih zaostankov: vse zadeve za okrajna sodišča

število 2016

72.471,00

2019 42.000,00

0,00

I10095 Zmanjšanje števila nerešenih sodnih zaostankov: vse zadeve za okrožna sodišča

število 2016

12.001,00

2019 11.000,00

0,00

I10096 Zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 3 let: pomembnejše zadeve za delovna
in socialno sodišče

število 2016

803,00

2019 60,00

0,00

I10097 Zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 3 let: pomembnejše zadeve za okrajna
sodišča

število 2016

2.782,00

2019 2.700,00

0,00

I10098 Zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 3 let: pomembnejše zadeve za okrožna
sodišča

število 2016

2.895,00

2019 2.800,00

0,00

I10100 Zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 3 let: vse zadeve za okrajna sodišča

število 2016

31.149,00

2019 14.000,00

0,00

I10101 Zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 3 let: vse zadeve za okrožna sodišča

število 2016

2.993,00

2019 2.900,00

0,00

I10102 Znižanje deleža nerešenih zadev, starejših od 3 let med vsemi nerešenimi zadevami:
pomembnejše zadeve za delovna in socialno sodišče

%

2016

14,00

2019 5,00

0,00

I10103 Znižanje deleža nerešenih zadev, starejših od 3 let med vsemi nerešenimi zadevami:
pomembnejše zadeve za okrajna sodišča

%

2016

7,12

2019 6,10

0,00

I10104 Znižanje deleža nerešenih zadev, starejših od 3 let med vsemi nerešenimi zadevami:
pomembnejše zadeve za okrožna sodišča

%

2016

9,03

2019 8,00

0,00

I10109 Znižanje deleža nerešenih zadev, starejših od 3 let med vsemi nerešenimi zadevami: vse
zadeve za delovna in socialno sodišče

%

2016

13,71

2019 5,00

0,00

I10110 Znižanje deleža nerešenih zadev, starejših od 3 let med vsemi nerešenimi zadevami: vse
zadeve za okrajna sodišča

%

2016

28,03

2019 20,00

0,00

I10111 Znižanje deleža nerešenih zadev, starejših od 3 let med vsemi nerešenimi zadevami: vse
zadeve za okrožna sodišča

%

2016

7,68

2019 7,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10057 - Zmanjšanje števila nerešenih sodnih zaostankov:
pomembnejše zadeve za Višje delovno in socialno sodišče
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanja v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 50, vendar
smo to vrednost presegli že v letu 2018. Izhodiščno vrednost smo na podlagi podatkov o poslovanju v 2017 in 2018 popravili na 30.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10092 - Zmanjšanje števila nerešenih sodnih zaostankov:
pomembnejše zadeve za Vrhovno sodišče
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanja v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 600, vendar
smo to vrednost presegli že v letu 2018. Izhodiščno vrednost smo na podlagi podatkov o poslovanju v 2017 in 2018 popravili na 560.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10094 - Zmanjšanje števila nerešenih sodnih zaostankov: vse
zadeve za okrajna sodišča
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanja v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 60000, vendar
smo to vrednost presegli že v letu 2018. Izhodiščno vrednost smo na podlagi podatkov o poslovanju v 2017 in 2018 popravili na 42000.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10096 - Zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 3 let:
pomembnejše zadeve za delovna in socialno sodišče
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanja v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 500, vendar
smo to vrednost presegli že v letu 2018. Izhodiščno vrednost smo na podlagi podatkov o poslovanju v 2017 in 2018 popravili na 60.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10100 - Zmanjšanje števila nerešenih zadev, starejših od 3 let:
vse zadeve za okrajna sodišča
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanja v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 24000, vendar
smo to vrednost presegli že v letu 2018. Izhodiščno vrednost smo na podlagi podatkov o poslovanju v 2017 in 2018 popravili na 14000.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10102 - Znižanje deleža nerešenih zadev, starejših od 3 let med
vsemi nerešenimi zadevami: pomembnejše zadeve za delovna in socialno sodišče
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V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanja v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 10, vendar
smo to vrednost presegli že v letu 2018. Izhodiščno vrednost smo na podlagi podatkov o poslovanju v 2017 in 2018 popravili na 5.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10109 - Znižanje deleža nerešenih zadev, starejših od 3 let med
vsemi nerešenimi zadevami: vse zadeve za delovna in socialno sodišče
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanja v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 12, vendar
smo to vrednost presegli že v letu 2018. Izhodiščno vrednost smo na podlagi podatkov o poslovanju v 2017 in 2018 popravili na 5.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10110 - Znižanje deleža nerešenih zadev, starejših od 3 let med
vsemi nerešenimi zadevami: vse zadeve za okrajna sodišča
V letu 2017 smo pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 na podlagi podatkov o poslovanja v letu 2016 in 2017 predvideli vrednost 26,5, vendar
smo to vrednost presegli že v letu 2018. Izhodiščno vrednost smo na podlagi podatkov o poslovanju v 2017 in 2018 popravili na 20.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2019

4.408,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

URS

Ustava Republike Slovenije

ZARSS

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS)

ZBPP

Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP)

ZD

Zakon o dedovanju (ZD)

ZDIJZ

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZDSS-1

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1)

ZIKS-1

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)

ZIZ

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZJU

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

ZKP

Zakon o kazenskem postopku (ZKP)

ZNP

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP)

ZOPOKD

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD)

ZP-1

Zakon o prekrških (ZP-1)

ZPDI

Zakon o pravniškem državnem izpitu (ZPDI)

ZPIZ-1

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)

ZPIZ-2

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

ZPP

Zakon o pravdnem postopku (ZPP)

ZPPLPS-UPB1 Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (uradno prečiščeno besedilo) (ZPPLPS-UPB1)
ZS

Zakon o sodiščih (ZS)

ZSKZDČEU

Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU)

ZSOVA

Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA)

ZSPJS

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

ZSReg

Zakon o sodnem registru (ZSReg)

ZSS

Zakon o sodniški službi (ZSS)

ZST-1

Zakon o sodnih taksah (ZST-1)

ZSVarPre

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)

ZUJF

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

ZUP

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

ZUPJS

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

ZUS-1

Zakon o upravnem sporu (ZUS-1)

ZVPSBNO

Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO)

ZZK-1

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)

4111-13-S001 - Manjše investicije
Opis skupine projektov
Manjše investicije

Neposredni učinki
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C7506 - Zagotovitev ustrezne ravni opremljenosti in pogojev za delo zaposlenih na vseh sodiščih
Prispeva k rezultatu: C3739 - Skrajševanje povprečnega časa rešitve zadeve na sodiščih
Cilj merimo s kazalcem "Znesek malih investicij na zaposlenega", katerega izračunamo tako, da znesek sprejetega proračuna za posamezno leto na
postavkah za male investicije vseh sodišč delimo s številom zaposlenih na vseh sodiščih po stanju na dan 31. 12. tega leta.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10010

Znesek malih investicij na zaposlenega

VIR ME

IZH. LETO

EUR 2016

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

51,00

2018

51,00

0,00

2019

151,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10010 - Znesek malih investicij na zaposlenega
Ciljno vrednost smo dvignili za 100,00 EUR, saj nekatera sodišča delujejo v slabo opremljenih poslovnih prostorih. S tem si prizadevamo za dvig
sredstev za t.i. male investicije, s katerimi bi omogočili nabavo osnovnih sredstev za izvedbo investicijskih vzdrževanj v primerih, ko so ti izdatki
nujni za nepredvidena popravila, nabavo blaga ali izvedbo drugih storitev, ki so potrebne za zagotovitev nemotenega delovanja sodišč. Največji
možen obseg sredstev za ta namen je v skladu s 35. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 71/17) 300,00 EUR
na zaposlenega.

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090204 - Informatizacija sodišč

Opis podprograma
Namen informatizacije sodstva je zagotovitev informacijske podpore poslovanja sodišč v sodnih postopkih z državljani, zasebnim sektorjem
in organi javne uprave (G2G, B2G, G2B, C2G in G2C) ter tako prispevati k izboljšanju učinkovitosti slovenskih sodišč in s tem celotnega pravosodja.
Eden od prioritetnih ciljev inofrmatizacije je zniževanje stroškov poslovanja sodišč z uporabo informacijske tehnologije. Razvoj informacijskih
rešitev je usmerjen v poenostavitev in pohitritev poslovnih procesov, kolikor to dopušča zakonodaja, ter centralizacijo logističnih in
administrstivnih opravil (poenotenje odpreme sodnih pošiljk, poštnih storitev, digitalizacija vhodnih dokumentov).
Uvajanje elektronskega poslovanja temelji na elektronskem vlaganju, elektronskem spisu ter elektronskem vročanju skladno s predpisi na področju
elektronskega poslovanja in povezovanju informacijskih sistemov in evidenc (načelo interoperabilnosti).
Za učinkovito in uspešno organizacijo osdne uprave je potrebno zagotoviti dostop do kvalitetnih podatkov s pomočjo sistema za poslovno
obveščanje, ki temelji na centralnem skladišču podatkov kot uradnem viru podatkov.

4111-13-0002 - Logistična podpora sodstva
Opis ukrepa
Ukrep je namenjen zniževanju logističnih in administrstivnih stroškov poslovanja sodišč. Sodstvo namerava v prvi fazi ta cilj doseči s centralizacijo
tiskanja in odpreme sodnih pisanj, standardizacijo sodnih pisanj in elektronskim vročanjem v sodnih postopkih.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Kot osnova za izračun ocene pravic porabe pri postavki za Logistične storitve je upoštevana realizacija od decembra 2017 do novembra 2018,
povečana za 12,5 % zaradi dviga poštnine.

Neposredni učinki
C6447 - Znižanje logističnih in administrativnih stroškov
Prispeva k rezultatu: C3778 - Informacijska podpora poslovanju sodišč
Na področju zniževanja stroškov poslovanja sodišč z uporabo informacijske tehnologije je trenutno več aktivnosti usmerjenih v zniževanje
logističnih in administrativnih stroškov. Sodstvo namerava v prvi fazi ta cilj doseči s centralizacijo tiskanja in odpreme sodnih pisanj, standardizacijo
sodnih pisanj in poštnin, avtomatizacijo enostavnejših administrativnih korakov znotraj sodnih postopkov in elektronskim vročanjem odločb in
sodnih pisanj.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07788 Zmanjšanje skupnih logističnih in adminitrativnih stroškov na nivoju
sodstva

VIR ME
%
letno

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

2012

100,00

2014 5,00

13,00

2015 3,00

0,00

2016 5,00

5,90

2017 3,00

3,40

2018 3,00

0,00
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2019 3,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I07788 Zmanjšanje skupnih logističnih in adminitrativnih stroškov na nivoju sodstva

Gre za verižni indeks - zmanjšanje glede na preteklo leto.

C6449 - Centralizacija in informatizacija administrativnih in logističnih storitev za vsa sodišča
Prispeva k rezultatu: C3778 - Informacijska podpora poslovanju sodišč
Centralizacija informacijske podpore poslovanju sodišč je omogočila tudi centralizacijo logističnih storitev storitev vseh sodišč znotraj Vrhovnega
sodišča. Poenotenje in informacijska podpora posameznih logističnih opravil (vlaganje, digitalizacija, odprema) na enem mestu omogoča boljši
nadzor in zniževanje stroškov sodstva, hkrati pa omogoča optimizacijo poslovnih procesov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I07747 Št. Postopkov s centralnim odpremljanjem sodnih pisanj

IZH.
LETO

#NA 2013

I07748 Št. Postopkov s centralnim sistemom za obdelavo obvestil o vročitvah
sodnih pisanj

#NA 2013

I07749 Št. postopkov z digitalizacijo vhodnih pisanj

#NA 2013

IZH.
VREDNOST

LETO

3,00

2014 5,00

5,00

2015 6,00

5,00

2016 7,00

7,00

2017 8,00

8,00

2018 8,00

0,00

2019 9,00

0,00

2014 5,00

4,00

2015 6,00

3,00

2016 7,00

4,00

2017 8,00

4,00

2018 8,00

0,00

2019 9,00

0,00

2014 3,00

4,00

2015 4,00

3,00

2016 5,00

4,00

2017 6,00

5,00

2018 7,00

0,00

2019 8,00

0,00

4,00

1,00

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZS

Zakon o sodiščih (ZS)

4111-11-S001 - Informatizacija sodišč
Opis skupine projektov
Informatizacija sodišč

Neposredni učinki
C0241 - Zagotavljanje zadostnih kapacitet in nemotenega delovanja informacijskih sistemov
Prispeva k rezultatu: C3778 - Informacijska podpora poslovanju sodišč
V skladu z zakonodajo Vrhovno sodišče RS nudi informacijsko podporo poslovanju sodišč. Ena izmed bistvenih komponent za nemoteno
poslovanje sodišč je stalno zagotavljanje zadostnih kapacitet informacijskih sistemov na vseh nivojih (centralnem, krajevnem in uporabniškem), kar
omogoča, da se informacijski sistem odziva pravilno in v okviru pričakovanj tudi pod večjimi obremenitvami. Dodatno mora biti upoštevano načelo
nadgradljivosti (skalabilnosti), ki omogoča prilagajanje (večanje) zmogljivosti skladno z dodajanjem informatiziranih postopkov in pričakovanim
večanjem količine shranjenih podatkov in dokumentov v elektronski obliki, ter načelo enotnosti, ki na vseh informacijskih nivojih zagotavlja
poenoteno uporabo informacijskih sistemov sodstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000337 Pravilno in odzivno delovanje

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO Dos. VREDNOST Cil. VREDNOST

2010

100,00

2011

100,00

2012 100,00

100,00

2013 100,00

100,00
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I000338 Opremljenost uporabnikov z informacijsko infrastrukturo in
licencami

%

I000339 Poenoteno namizno računalniško okolje na vseh sodiščih

%

2010

2010

100,00

100,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 0,00

100,00

2019 0,00

100,00

2011

100,00

2012 100,00

100,00

2013 100,00

100,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 0,00

100,00

2019 0,00

100,00

2011

100,00

2012 100,00

100,00

2013 100,00

100,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 0,00

100,00

2019 0,00

100,00

C5029 - Zagotavljanje operativnega delovanja informacijskih sistemov sodišč
Prispeva k rezultatu: C3778 - Informacijska podpora poslovanju sodišč
Zagotavljanje operativnega delovanja informacijskih sistemov sodišč je ključno za nemoteno izvajanje elektronsko podprtih sodnih postopkov.
Operativno delovanje in razpoložljivost je treba zagotavljati vsaj na na nivoju opreme in kadra (operativnega in servisnega) ter ob ustrezno
definiranih postopkih ter odzivnih časih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05135 Razpoložljivost inf. Storitev in sistemov v deklariranih časih

I05138 Razvoj, nadgradnja in prilagoditev informacijskih rešitev

I05141 Čas odprave napake delovanja delovne postaje

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Dos. VREDNOST Cil. VREDNOST
%

%

2010

2010

ura 2010

100,00

100,00

48,00

2011

100,00

2012

100,00

100,00

2013

100,00

100,00

2014

100,00

100,00

2015

100,00

100,00

2016

100,00

100,00

2017

100,00

100,00

2018

0,00

100,00

2019

0,00

100,00

2011

100,00

2012

100,00

100,00

2013

100,00

100,00

2014

100,00

100,00

2015

100,00

100,00

2016

100,00

100,00

2017

100,00

100,00

2018

0,00

100,00

2019

0,00

100,00

2011

48,00

2012

48,00

48,00

2013

24,00

24,00

2014

24,00

24,00

2015

24,00

24,00

2016

24,00

24,00

2017

24,00

24,00

2018

0,00

24,00

2019

0,00

24,00
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I05143 Čas odprave napake v delovanju krajevnega strežnika

I05144 Čas odprave napake v delovanju centralnega strežnika

I05150 0 incidentov z izgubo podatkov

ura 2010

ura 2010

%

2010

12,00

2,00

100,00
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4211 - Višje sodišče v Celju
Oris proračunskega uporabnika
Sodna oblast, sodstvo in sodišča sodijo v temeljni kategorialni aparat pravne ureditve sleherne sodobne civilizirane države. Njihov poglavitni in
temeljni namen je odločanje v sporih in izrekanje sankcij na način, ki varuje splošno priznane človekove pravice in temeljne svoboščine (tj. varstvo
pravic, reševanje konfliktov na socialno najbolj ustrezen način, zagotavljanje pravne stabilnosti in pravne varnosti).
Sistem izvajanja sodne oblasti v sodobni državi ureja ustava. V skladu s čl. 126 Ustave Republike Slovenije določa ureditev in pristojnosti sodišč
zakon. Čl. 1/1 Zakona o sodiščih (ZS – UPB4, Ur. l. RS št. 94/2007 s spremembami in dopolnitvami) določa, da izvajajo sodno oblast v Republiki
Sloveniji sodniki, na sodiščih ustanovljenih z zakonom. Sodniki Višjega sodišča v Celju tako izvajajo sodno oblast v celjskem sodnem okrožju, z
reševanjem konkretnih sodnih zadev v obliki izdajanja različnih sodnih odločb. K doseganju končnega cilja – kvalitetne in nepristranske sodne
odločbe izdane v razumnem roku, lahko izvajalcem sodne veje oblasti pripomore le ustrezna zasedenost sodniških mest in mest sodnega osebja s
kvalitetnim in ustrezno izobraženim kadrom, ter zagotovljena potrebna finančna sredstva za njihovo nemoteno delo in poslovanje. Poslanstvo sodne
veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (čl. 2 Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva, pred
neodvisnim in nepristranskim sodiščem, v razumnem roku (čl. 23 Ustave RS).

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
Sodniki Višjega sodišča v Celju rešujejo pritožbe zoper odločbe sodišč prve stopnje v kazenskih, civilnih in gospodarskih zadevah ter v zadevah o
prekrških, opravljajo nadzor nad delom prvostopnih sodišč s svojega območja in izvajajo programe izobraževanj za prvostopne sodnike in sodniške
pripravnike.
Sredstva za delo sodišča so zagotovljena v državnem proračunu. Sodišče sredstva pridobiva na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna ter
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Podlaga za porabo proračunskih sredstev je sprejet finančni načrt, s katerim so
sodišču zagotovljena sredstva za plače, materialne stroške, stroške sodnih postopkov ter investicije in investicijsko vzdrževanje.
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Zakon o sodiščih, kot organizacijski zakon, natančno določa delovno področje sodišča, kot neposrednega proračunskega uporabnika.
Na podlagi čl. 104 Zakona o sodiščih so višja sodišča pristojna:
- za sojenje oz. odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja;
- za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o prenosu pristojnosti na drugo okrajno sodišče s
svojega območja;
- za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
Delovno področje višjega sodišča opredeljujeta tudi čl. 105 in 116 Zakona o sodiščih.
Neposredno v sodnih postopkih sodelujejo sodniki, strokovni sodelavci, sodni zapisnikarji in vpisničarji.

4212 - Višje sodišče v Kopru
Oris proračunskega uporabnika
Sodna oblast, sodstvo in sodišča so eden temeljev ureditve vsake države. Njihov temeljni namen je odločanje o sporih in izrekanje sankcij na način,
ki varuje splošno priznane človekove pravice in temeljne svoboščine.
Sistem izvajanja sodne oblasti je določen v Ustavi RS (126. čl.) in Zakonu o sodiščih. Višje sodišče v Kopru je v skladu s 116. čl. Zakona o sodiščih
eno od štirih višjih sodišč splošne pristojnosti v državi. Po določbi 104. čl. navedenega zakona odloča o pritožbah zoper odločbo okrajnih in
okrožnih sodišč s svojega območja, o sporih o pristojnostih med sodišči prve stopnje, opravlja nadzor nad delom sodišč prve stopnje in usposablja
sodniške pripravnike za opravljanje pravniškega državnega izpita. Od 1.5.2011 je edino višje sodišče pristojno za reševanje pritožb v
zemljiškoknjižnih zadevah. Območje Višjega sodišča v Kopru obsega sodno okrožje Okrožnega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča v Novi
Gorici.
Sredstva za delo sodišča so zagotovljena v državnem proračunu. Sodišče sredstva pridobiva na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna ter
Pravilnika za izvrševanje proračuna RS. Podlaga za porabo proračunskih sredstev je sprejet finančni načrt, s katerim so sodišču zagotovljena
sredstva za plače, materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje.

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države preko ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred
neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku. Sodno varstvo se zagotavlja v sodnih postopkih, katerih učinkovitost se ugotavlja na
podlagi merjenja, kako hitro sodišče "obrača" prejete zadeve oz. koliko časa je potrebnega za rešitev določene vrste sodnih zadev. Ciljni časi
reševanja posameznih zadev so določeni v Sodnem redu, pri čemer se zasleduje to, da na sodiščih ne prihaja do sodnih zaostankov. Organizacija
dela na sodiščih mora zagotavljati učinkovito reševanje zadev tudi ob čim manjši porabi proračunskih sredstev.

4213 - Višje sodišče v Ljubljani
Oris proračunskega uporabnika
Zakon o sodiščih (ZS –UPB4, Ur. l. RS št. 94/2007 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) v 97. členu in nadaljnjih določa, da sodno oblast v
Republiki Sloveniji izvajajo sodniki na z zakonom ustanovljenih sodiščih splošne pristojnosti in na specializiranih sodiščih. Po 104. členu ZS so višja
sodišča splošne pristojnosti pristojna za:
?- odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja;
?- za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi oz. okrožnimi sodišči s svojega območja in za odločanje o prenosu pristojnosti na drugo
okrajno oz. okrožno sodišče s svojega območja;
- za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon (med drugim usposabljanje sodniških pripravnikov in izvajanje nalog po Zakonu o sodniški službi
– službeni nadzor sodišč prve stopnje).

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
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Primarna dejavnost sodišč je reševanje zadev. Temu je namenjena organizacijska, zaposlitvena in hierarhična struktura na sodišču. Sodišče si mora
prizadevati, da je sodno varstvo učinkovito ter stranke do odločitve sodišča pridejo v zanje razumnem roku. Cilj sodišča je zlasti, da v letu reši več
zadev kot pa jih prejme v obliki novega pripada na sodišče kot tudi, da se postopki oziroma njihovo trajanje zmanjšujejo oziroma da stranke sodišč
svoje pravno varstvo dosežejo in uveljavijo v zanje razumem roku. S tem sodišče izpolnjuje dva temeljna cilja, ki se kažeta v zmanjševanju števila
nerešenih zadev ter zmanjševanju povprečnega trajanja postopkov. Pravica do sodnega varstva v razumnem roku je namreč ena od temeljnih pravic
in ima svojo izhodišče v 23. členu Ustave RS, ki določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in obveznostih brez nepotrebnega odlašanja
odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.

4214 - Višje sodišče v Mariboru
Oris proračunskega uporabnika
Po 98. členu Zakona o sodiščih so v Republiki Sloveniji okrajna sodišča, okrožna sodišča, višja sodišča in Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Razen teh so s posebnim zakonom ustanovljena še specializirana sodišča.
Skladno z določbo 104. člena Zakona o sodiščih so višja sodišča pristojna za sojenje oziroma odločanje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe
okrajnih in okrožnih sodišč s svojega območja, za odločanje o sporih o pristojnosti med okrajnimi oziroma okrožnimi sodišči s svojega območja in za
odločanje o prenosu pristojnosti na drugo okrajno oziroma okrožno sodišče s svojega območja in za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.
V 116. členu Zakona o sodiščih je določeno, da so v Republiki Sloveniji: Višje sodišče v Celju s sedežem v Celju, Višje sodišče v Kopru s sedežem v
Kopru, Višje sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani in Višje sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru.
Na območju Višjega sodišča v Mariboru delujejo štiri okrožna sodišča, in sicer Okrožno sodišče v Mariboru, Murski Soboti, na Ptuju ter Slovenj
Gradcu. V skladu z drugim odstavkom 114. člena Zakona o sodiščih je okrajno sodišče organizacijska enota okrožnega sodišča. Tako ima Okrožno
sodišče v Mariboru naslednje organizacijske enote: Okrajno sodišče v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu, Okrožno sodišče v Murski soboti
ima: Okrajno sodišče v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Ljutomeru in Lendavi, Okrožno sodišče na Ptuju ima: Okrajno sodišče na Ptuju in Ormož,
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu pa Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu.
Organizacija, delovanje in funkcioniranje sodišča je podrobneje opredeljeno v Sodnem redu, ki ureja delovanje in naloge sodišč v razmerju do strank
kot uporabnikov storitev.

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave Republike Slovenije), kar uresničuje s ključno nalogo, da se
vsakomur zagotovi pravica do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja pred neodvisnim in pristranskim sodiščem (23. člen Ustave Republike
Slovenije).

4215 - Okrožno sodišče v Celju
Oris proračunskega uporabnika
Pravna podlaga za delovanje Okrožnega sodišča v Celju in njegovih organizacijskih enot je določena v Zakonu o sodiščih, v Sodnem redu in
Zakonu o sodniški službi ter posameznem zakonu, ki ureja določeno pravno področje. Delovno področje okrožnega sodišča je določeno v 101.
členu Zakona o sodiščih, pristojnosti okrajnih sodišč pa so določene v 99. členu Zakona o sodiščih.
Okrožno sodišče v Celju pridobiva sredstva iz državnega proračuna kot neposredni proračunski uporabnik. V okviru finančnega načrta
neposrednega proračunskega uporabnika se zagotavljajo sredstva za delo Okrožnega sodišča v Celju in okrajnih sodišč celjskega sodnega okrožja:
Okrajnega sodišča v Celju, Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, Okrajnega sodišča v Velenju, Okrajnega sodišča v Žalcu, Okrajnega sodišča v
Slovenskih Konjicah in Okrajnega sodišča v Šentjurju. Okrožno in okrajna sodišča poslujejo preko podračuna okrožnega sodišča, stroški
poslovanja okrožnega in posameznih okrajnih sodišč pa se vodijo ločeno.
Po kadrovskem načrtu za leto 2019 ima Okrožno sodišče v Celju in njegove organizacijske enote sistemiziranih 87 sodniških mest in 347 delovnih
mest javnih uslužbencev za nedoločen čas. Na dan 31. 12. 2018 pa je bilo zasedenih 76 sodniških mest in 329 delovnih mest javnih uslužbencev.

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države preko ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred
neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku.
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Zakon o sodiščih, kot organizacijski zakon, natančno določa delovno področje sodišča, kot neposrednega proračunskega uporabnika. Sodišča na
prvi stopnji odločajo v kazenskih, pravdnih, nepravdnih, izvršilnih in prekrškovnih zadevah ter zadevah brezplačne pravne pomoči.
Cilja okrožnega sodišča kot neposrednega proračunskega uporabnika sta učinkovito reševanje sodnih postopkov (doseganje tega cilja, se meri s
pomočjo ugotavljanja števila rešenih zadev in časa potrebnega za rešitev posamezne vrste zadev) ter učinkovito reševanje sodnih zaostankov
(doseganje tega cilja se meri s pomočjo kazalnika deleža sodnih zaostankov med nerešenimi zadevami s ciljem zmanjšanja števila zadev sodnega
zaostanka med nerešenimi zadevami).
Sredstva za delo sodišča se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. Sredstva se pridobivajo na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna ter
Pravilnika o postopkih o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Sodišče posluje na podlagi sprejetega finančnega načrta. V finančnem načrtu
se zagotavljajo sredstva za stroške sodnih postopkov, za brezplačno pravno pomoč, za alternativno reševanje sodnih sporov, za plače zaposlenih,
za izdatke za blago in storitve (materialni stroški) ter manjše investicije – nakup opreme.

4216 - Okrožno sodišče v Kopru
Oris proračunskega uporabnika
Sistem izvajanja oblasti v sodobni državi ureja ustava. Sodišča izvajajo svojo dejavnost na podlagi 23. člena Ustave RS in Zakona o sodiščih. V
skladu s 126. členom Ustave RS določa ureditev in pristojnost sodišč zakon.
1. člen Zakona o sodiščih določa, da izvajajo sodno oblast v RS sodniki na sodiščih, ustanovljenih s tem ali z drugim zakonom. Sodniki Okrožnega
sodišča v Kopru ter Okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Postojni, Piranu in Sežani izvajajo sodno oblast z reševanjem konkretnih sodnih zadev v
obliki izdajanja različnih sodnih odločb. Končni cilj, to je kvalitetne in nepristranske sodne odločbe, izdane v razumnem roku, je lahko dosežen z
ustrezno zasedenostjo sodniških mest in sodnega osebja, s kvalitetnim in ustrezno izobraženim kadrom ter z zagotovitvijo potrebnih finančnih
sredstev za nemoteno delo in poslovanje tako sodnikov kot sodnega osebja.
Pristojnost Okrožnega sodišča v Kopru je odločanje o kazenskih, kazensko preiskovalnih, mladinsko kazenskih, gospodarskih in civilnih zadevah,
vodenje sodnega registra, opravljanje zadev mednarodne pravne pomoči in brezplačne pravne pomoči.
V skladu z 2. odstavkom 103. člena in 115. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS; št. 19/94 in naslednji) je Okrožno sodišče v Kopru krajevno
pristojno za odločanje na prvi stopnji v vseh sporih, ki se nanašajo na ladje in plovbo po morju ter sporih, v katerih se uporablja pomorsko pravo, v
sporih glede izkoriščanja morja in morskega dna.
Okrajna sodišča so pristojna za odločanje v kazenskih, pravdnih, nepravdnih, prekrškovnih in izvršilnih zadevah ter za vodenje zemljiške knjige.
Temeljna značilnost dejavnosti sodišča kot neposrednega proračunskega uporabnika je, da sodišče ne more neposredno vplivati na obseg dela, ki
ga je dolžno opravljati, saj svojih obveznosti ne prevzema s pogodbami, ampak so mu naložene neposredno z ustavo in zakoni. Sredstva za delo
sodišč so zagotovljena v državnem proračunu. Sodišča sredstva pridobivajo na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna ter Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS. Podlaga za porabo proračunskih sredstev je sprejet finančni načrt, s katerim so sodiščem zagotovljena sredstva za
plače, stroške sodnih postopkov, materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje.
Pravna podlaga za dovoljena sistemizirana delovna mesta sodnikov in sodnega osebja je Skupni kadrovski načrt Vrhovnega sodišča RS (SKN
2018/2019 dne 20.12.2017). Celotno sodno okrožje Koper ima po navedenem kadrovskem načrtu tako v letu 2018 kot 2019 predvidenih 55 sodniških
mest, 235 mest sodnega osebja za nedoločen čas in 4 mesta sodnega osebja za določen čas, skupaj torej 294 zaposlitev.

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
090201 Sodni postopki
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države preko ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred
neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku. Sodno varstvo se zagotavlja v sodnih postopkih, katerih učinkovitost se ugotavlja na
podlagi merjenja, koliko in v kolikšnem času sodišče rešuje prejete zadeve. Ciljni časi reševanja posameznih vrst zadev so določeni v Sodnem redu,
pri čemer sodišče teži k temu, da ne prihaja do sodnih zaostankov. Poleg tega mora organizacija dela na sodišču zagotavljati učinkovito reševanje
zadev tudi ob čim manjši porabi proračunskih sredstev.
090203 Brezplačna pravna pomoč
Sodišča so dolžna na način in po merilih, predpisanih z Zakonom o brezplačni pravni pomoči, upravičencem zagotavljati brezplačno pravno pomoč.
Brezplačna pravna pomoč se lahko ugodi za pravno svetovanje, pravno zastopanje in za druge pravne storitve, določene z zakonom, za vse oblike
sodnega varstva pred vsemi sodišči splošne pristojnosti in specializiranimi sodišči v RS, pred Ustavnim sodiščem RS in pred vsemi organi in
institucijami ali osebami v RS, ki so pristojne za izvensodno poravnavanje sporov, ter kot oprostitev plačila stroškov sodnega postopka.
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090701 Alternativno reševanje sodnih sporov
V skladu z Zakonom o alternativnem reševanju sporov so sodišča dolžna zagotavljati reševanje sodnih sporov v okviru postopkov alternativnega
reševanja sporov. Ti postopki v sodnih sporih izboljšujejo dostop strank do ustreznega pravnega varstva, strankam ponujajo izbiro ustreznega
postopka za reševanje spora, omogočajo pravične, hitre in sporazumne rešitve sporov, strankam in sodiščem zagotavljajo časovne in finančne
prihranke ter povečujejo obseg prostovoljnih izvršitev sklenjenih sodnih ali izvensodnih poravnav ali izdanih arbitražnih odločb. Alternativno
reševanje sporov je postopek, ki ne pomeni sojenja in v katerem ena ali več tretjih nevtralnih oseb sodeluje pri reševanju sporov (v gospodarskih,
delovnih, družinskih in drugih civilnopravnih razmerij v zvezi z zahtevki, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo in se glede njih lahko poravnajo,
razen če je s posebnim zakonom za posamezne od teh sporov določeno drugače) s postopki mediacije, arbitraže, zgodnje nevtralne ocene ali drugimi
podobnimi postopki.
Iz statističnih podatkov izhaja, da je število postopkov alternativnega reševanja sporov obratno sorazmerno s časom reševanja zadev. Ker se torej
čas trajanja sodnih postopkov znižuje, to vpliva na zainteresiranost strank, da bi se spori rešili v okviru mediacije. Število postopkov alternativnega
reševanja sporov je v veliki meri odvisno tudi od zagotovitve ustreznih finančnih (evropskih) sredstev in stabilnosti zakonodaje, ki ureja to
področje ter aktivnosti zunanjih mediatorjev, na katere sodišče nima vpliva.

4217 - Okrožno sodišče v Kranju
Oris proračunskega uporabnika
Delovno področje neposrednega proračunskega uporabnika Okrožnega sodišča v Kranju je določeno z Zakonom o sodiščih (Ur.list RS št. 19/94, s
spr.in dop, v nadaljevanju ZS), delovanje pa je opredeljeno v Sodnem redu, kjer so vsebinsko in terminsko opredeljena področja in naloge
delovanja.
Finančni načrt Okrožnega sodišča v Kranju obsega tudi poslovanje vse štirih okrajnih sodišč gorenjskega sodnega okrožja: Okrajnega sodišča v
Kranju, Okrajnega sodišča na Jesenicah, Okrajnega sodišča v Radovljici in Okrajnega sodišča v Škofji Loki.

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
Temeljna značilnost opisane dejavnosti je, da sodišče kot neposredni proračunski uporabnik ne more neposredno vplivati na obseg dela (sojenja),
ki ga je dolžno opraviti, saj svojih obveznosti ne prevzema s pogodbo, ampak so mu naložene neposredno z ustavo in zakoni. Glede na takšno
naravo dela sodišče samo ne more uravnavati pripada novih zadev, ki pa odločilno determinirajo uspešnost dela sodišča v posameznem
koledarskem letu. Pripad zadev je odvisen tudi od zakonodajnih sprememb, tudi med letom, na katere sodišče prav tako nima vpliva.
Temeljni predpis je Ustava RS, ki v 23. členu določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez
nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.
Organizacijski predpis, ki ureja delovno področje, organizacijo in poslovanje sodišč, je Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št,19/1994 s spremembami,
v nadaljevanju-ZS). Okrajna sodišča izvajajo naloge na podlagi 99. člena ZS, določba 101. člen ZS pa določa pristojnost za sojenje okrožnim
sodiščem. Podrobneje je organizacija, delovanje in funkcioniranje sodišč opredeljena v Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/1995 s spremembami), ki
določa med drugim notranjo organizacijo sodišč, in poslovanje sodišč v posameznih vrstah zadev ter tudi finančno poslovanje sodišč. Položaj
sodnikov, način njihovega imenovanja ter njihove pravice in dolžnosti so urejene v Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/1994 s
spremembami)

4218 - Okrožno sodišče v Ljubljani
Oris proračunskega uporabnika
Finančni načrt Okrožnega sodišča v Ljubljani obsega tudi poslovanje vseh okrajnih sodišč ljubljanskega sodnega okrožja, in sicer vključuje okrajna
sodišča v: Domžalah, Kamniku, Cerknici, Trbovljah, Litiji, Kočevju, Grosuplju in na Vrhniki.
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090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
Temeljna značilnost opisane dejavnosti je, da sodišče kot neposredni proračunski uporabnik ne more neposredno vplivati na obseg dela (sojenja),
ki ga je dolžno opraviti, saj svojih obveznosti ne prevzema s pogodbo, ampak so mu naložene neposredno z ustavo in zakoni.
Temeljni predpis je Ustava RS, ki v 23. členu določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez
nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.
Organizacijski predpis, ki ureja delovno področje, organizacijo in poslovanje sodišč, je Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št, 19/1994 s spremembami,
v nadaljevanju-ZS). Okrajna sodišča izvajajo naloge na podlagi 99. člena ZS, določba 101. člen ZS pa določa pristojnost za sojenje okrožnim
sodiščem. Podrobneje je organizacija, delovanje in funkcioniranje sodišč opredeljena v Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/1995 s spremembami), ki
določa med drugim notranjo organizacijo sodišč, in poslovanje sodišč v posameznih vrstah zadev ter tudi finančno poslovanje sodišč. Položaj
sodnikov, način njihovega imenovanja ter njihove pravice in dolžnosti so urejene v Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/1994 s
spremembami)

4219 - Okrožno sodišče v Mariboru
Oris proračunskega uporabnika
Pravna podlaga za delovanje Okrožnega sodišča v Mariboru in njegovih organizacijskih enot, Okrajnega sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici ter Okrajnega sodišča v Lenartu, je določena v 114. in 115. členu Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in
dopolnitvami), v Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95 s spremembami in dopolnitvami) in Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94 s
spremembami in dopolnitvami). Delovno področje okrožnega in okrajnih sodišč z območja je določeno v 99. in 101. členu Zakona o sodiščih. Varstvo
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja je strankam v postopkih zagotovljeno z Zakonom o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja (Ur. list. št. 49/2006 s spremembami in dopolnitvami).
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Opis podprograma
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave Republike Slovenije), kar uresničuje s ključno nalogo, da se
vsakomur zagotovi pravica do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja pred neodvisnim in pristranskim sodiščem (23. člen Ustave Republike
Slovenije).

4220 - Okrožno sodišče v Murski Soboti
Oris proračunskega uporabnika
Okrožno sodišče v Murski Soboti izvaja naloge na podlagi 101. čl. Zakona o sodiščih.
Okrajna sodišča v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru izvajajo naloge na podlagi 99. in 100. čl. Zakona o sodiščih.
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Opis podprograma
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. čl. ustave), preko ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do sodnega
varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem, v razumnem roku (23. čl. ustave).
Sredstva za delo sodišča se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. Poslovanje sodišča urejata zakon in sodni red. Sodišče posluje na
podlagi sprejetega finančnega načrta. V finančnem načrtu so zagotovljena sredstva za plače, za sodne postopke, za materialni stroški in manjše
investicije.

4221 - Okrožno sodišče v Novi Gorici
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Oris proračunskega uporabnika
Okrožno sodišče v Novi Gorici je neposredni uporabnik proračuna Republike Slovenije in nosilec finančnega načrta novogoriškega sodnega
okrožja. V novogoriško sodno okrožje spada Okrožno sodišče v Novi Gorici z notranjimi organizacijskimi enotami Okrajnim sodiščem v Ajdovščini,
Okrajnim sodiščem v Idriji, Okrajnim sodiščem v Novi Gorici in Okrajnim sodiščem v Tolminu.

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do sodnega
varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen Ustave RS).

4222 - Okrožno sodišče v Novem mestu
Oris proračunskega uporabnika
Okrožno sodišče v Novem mestu je neposredni proračunski uporabnik .V okviru finančnega načrta Okrožnega sodišča v Novem mestu se
zagotavljajo tudi sredstva za delo Okrajnega sodišča v Novem mestu, Okrajnega sodišča v Trebnjem in Okrajnega sodišča v Črnomlju.

09 - PRAVOSODJE
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090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
V okviru podprograma so za Okrožno sodišče v Novem mestu vključene proračunske postavke za plače, materialne stroške, manjše investicije in
stroške sodnih postopkov . PP 3404 - Materialni stroški, PP 3080 - Plače in PP 7972 - Investicije in investicijsko vzdrževanje naj bi zagotovili vire oz.
sredstva za ustrezno kadrovsko zasedbo sodišča pri opravljanju svoje dejavnosti ter materialne pogoje za delo sodišča. Sredstva na proračunski
postavki 7972 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov so namenjena zamenjavi dotrajane, poškodovane in tehnično tehnološko
zastarele opreme ter za manjša investicijska vlaganja in obnove v obstoječe poslovne prostore, da se zagotavlja nemoteno delovanje sodišč
novomeškega sodnega okrožja. PP 6296 - Stroški sodnih postopkov je namenjene zagotavljanju pogojev za nemoteno odločanje v sodnih zadevah z
zagotavljanjem sredstev za stroške sodnih postopkov. Gre za sredstva, ki so namenjena pokrivanju stroškov, ki so neposredno povezani s sodnimi
postopki. Višina potrebnih sredstev je vezana na število in stopnjo zahtevnosti sodnih zadev v proračunskem letu. K direktnim stroškom sodnih
postopkov štejemo stroške povezane s poštnimi in kurirskimi storitvami, z nabavo pisarniškega materiala ( papir, obrazci, tonerji ) ter s storitvami
vseh sodelavcev v sodnih postopkih ( odvetniki, izvedenci, cenilci, tolmači, prevajalci, izvršitelji, vročevalci, priče, porotniki ). Poraba proračunskih
sredstev za opisane namene se povečuje s povečanim obsegom dela ob dejstvu, da sodišče nima vpliva na pripad novih zadev, niti ne more vplivati
na višino stroškov, ki so nujni za reševanje zadev ter so v neposredni povezavi s težavnostjo ter zahtevnostjo sodnih postopkov.

4223 - Okrožno sodišče v Krškem
Oris proračunskega uporabnika
Proračunski uporabnik Okrožno sodišče v Krškem z notranjimi organizacijskimi enotami Okrajno sodišče v Brežicah, Okrajno sodišče v Krškem in
Okrajno sodišče v Sevnici ima za cilj, da v vsakem letu reši več zadev kot jih pripade in da skrajša trajanje postopkov, s čimer uresničuje dva
temeljna cilja in sicer zmanjševanje števila nerešenih zadev ter skrajševanje povprečnega trajanja postopkov.

09 - PRAVOSODJE
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Opis podprograma
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (člen 2 Ustave RS), kar uresničuje s ključno nalogo, da se vsakomur zagotovi
pravico do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (člen 23 Ustave RS).
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4224 - Okrožno sodišče na Ptuju
Oris proračunskega uporabnika
Okrožno sodišče na Ptuju zajema tudi organizacijski enoti Okrajno sodišče na Ptuju in Okrajno sodišče v Ormožu.
V skladu s kadrovskim načrtom 2018/2019 (z dne 20.12.2017) je na Okrožnem sodišču na Ptuju in na njegovih organizacijskih enotah, t.j. Okrajnem
sodišču na Ptuju in Okrajnem sodišču v Ormožu, v letu 2019 dovoljenih skupno 157 zaposlenih, od tega 154 zaposlenih za nedoločen čas (30
sodnikov in 124 sodnega osebja) ter 3 zaposleni za določen čas (sodno osebje – posebni projekti, za katere pa smo dobili s strani Vrhovnega
sodišča RS konec leta 2017 soglasje za njihovo zaposlitev za nedoločen čas, na podlagi česar so bile te zaposlite za nedoločen čas v začetku leta
2018 tudi realizirane).
Na dan 31.12.2018 je bilo na vseh treh sodiščih sodnega okrožja Ptuj 145 zaposlenih, od tega 26 sodnikov, 1 direktorica, 14 strokovnih sodelavcev in
104 ostalega sodnega osebja. Ob tem pa je bilo skupno še 12 nezasedenih delovnih mest in sicer: na Okrožnem sodišču na Ptuju 2 DM, od tega 1
DM sodnika in 1 DM strokovnega sodelavca, na Okrajnem sodišču na Ptuju 7 DM, od tega 3 DM sodnika in 4 DM sodnega osebja za nedoločen
čas (od tega 3 DM strokovnih sodelavcev in 1 DM sodnega zapisnikarja), na Okrajnem sodišču v Ormožu 3 DM sodnega osebja za nedoločen čas
(1 DM voznika funkcionarja, 1 DM pravosodnega sodelavca in 1 DM sodnega zapisnikarja). Trenutno sta v teku postopka za zasedbo 2 sodniških
mest na Okrajnem sodišču na Ptuju, do realizacije katerih bi naj prišlo v letu 2019 (gre za nadomestni zaposlitvi dveh okrajnih sodnikov: en okrajni
sodnik se je upokojil februarja 2018, ena okrajna sodnica pa je bila premeščena na Okrajno sodišče v Piranu konec avgusta 2018) . Prav tako bosta v
prvi polovici leta 2019 realizirani tudi 2 dodatni zaposlitvi javnih uslužbencev zaradi uveljavitve Družinskega zakonika (1 strokovni sodelavec in 1
sodni zapisnikar oz. vodja vpisnika). Ob predpostavki, da bomo v letu 2019 nadomeščali tudi vse, ki se bodo v letu 2019 morebiti upokojili, bomo ob
trenutno sprejetem kadrovskem načrtu za leto 2019, predvidoma zaposlili: 2 sodnika (okrožna sodnika) in 3 javne uslužbence.
V mesecu januarju 2019 je bila na Vrhovno sodišče RS podana potreba po dodatnih zaposlitvah dveh strokovnih sodelavcev. V kolikor bodo na
podlagi sprejetega proračuna za leto 2019 in 2020 omogočala finančna sredstva dodatne zaposlitve, bo možna še kakšna dodatna zaposlitev, glede
na trenutno število nezasedenih delovnih mest.
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Opis podprograma
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (čl. 2 Ustave RS), kar uresničuje s ključno nalogo, da se vsakomur zagotovi pravico
do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem (čl. 23 Ustave RS).
Okrožno sodišče na Ptuju izvaja naloge na podlagi 101.člena Zakona o sodiščih (ZS). Ključna naloga Okrožnega sodišča na Ptuju, ki zajema tudi
okrajni sodišči na Ptuju in v Ormožu, je zmanjšanje števila stanja nerešenih zadev, zmanjšanje sodnih zaostankov in skrajšanje povprečnega časa
reševanja zadev.

4225 - Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Oris proračunskega uporabnika
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu deluje v skladu z Zakonom o sodiščih od 1.1.1995 dalje. Na isti lokaciji na Kidričevi 1 v Slovenj Gradcu deluje tudi
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, ki je organizacijska enota Okrožnega sodišča in Oddelek Delovnega sodišča v Mariboru.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu ima zagotovljene primerne prostorske pogoje, predvsem kar se tiče števila pisarn. Seveda pa bi želeli, da se v
pisarnah in razpravnih dvoranah namestijo klimatske naprave, saj je delo v vročih poletnih mesecih oteženo. Poleg tega je za dokončno izvedbo
investicije nadgradnje in adaptacije sodne zgradbe potrebno:
- zgraditi vhod v sodno zgradbo,
- energetska sanacija zgradbe in ureditev fasade,
- izgradnja dvigala,
- sanitarije za invalide,
- posodobitev videonadzora na hodnikih in okolici sodne zgradbe,
- dobava in montaža protivlomnega in protipožarnega alarma,
- adaptacija stropov, menjava vrat, ipd.
Trenutno število zaposlenih na Okrožnem in Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu je 100, od tega 15 sodnikov.
Za leto 2019 planiramo 100 zaposlenih delavcev.
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0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
Zagotavljanje pravne države (2. člen Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred neodvisnim in
nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen ustave RS).
Polna zasedenost delovnih mest v skladu s kadrovskim načrtom, kot pogoj za obvladovanje pripada zadev. Zagotovitev materialnih pogojev za
delovanje sodišča. Izvedba manjših investicij, nujno potrebnih za nemoteno delovanje sodišča.

4230 - Okrajno sodišče v Ljubljani
Oris proračunskega uporabnika
Okrajno sodišče v Ljubljani, kot vsa sodišča v državi, izvaja svojo dejavnost na podlagi določil 23. člena Ustave Republike Slovenije in na podlagi
Zakona o sodiščih (Uradni list RS št. 19/94 in nasl.). Dejavnost Okrajnega sodišča v Ljubljani zajema reševanje kazenskih, pravdnih, nepravdnih,
zapuščinskih, izvršilnih in prekrškovnih zadev ter zemljiško knjigo. Ključna naloga sodišča je odločanje o pravicah in obveznostih ter obtožbah
zoper posameznike oziroma pravne osebe, ki ga morajo sodišča zagotavljati tako, da je vsakomur zagotovljeno neodvisno in nepristransko sojenje
brez nepotrebnega odlašanja.
V okviru Okrajnega sodišča v Ljubljani je s 1.1.2008 pričel delovati centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listine (COVL). S tem je
sodišče prevzelo pristojnost iz ostalih 43 sodišč v državi. Od 1.1.2011 deluje Okrajno sodišče v Ljubljani kot samostojni neposredni proračunski
uporabnik PU 4230. Zemljiška knjiga Okrajnega sodišča v Ljubljani pa je od 1.5.2011 prevzela vlogo centralnega vložišča za vso Slovenijo.
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Opis podprograma
Okrajno sodišče v Ljubljani si prizadeva prek podprograma Sodni postopki doseči čim bolj učinkovito reševanje sodnih postopkov in zmanjšanje
sodnih zaostankov. Sredstva v podprogramu so tako namenjena plačilu stroškov sodnih postopkov v kazenskih, prekrškovnih, izvršilnih,
nepravdnih, zapuščinskih in pravdnih postopkih. Poleg navedenega deluje Okrajno sodišče v Ljubljani za zemljiškoknjižne postopke kot centralno
vložišče za vso Slovenijo in je hkrati pristojno tudi za vračanje sodnih taks v zemljiškoknjižnih zadevah za celotno Slovenijo. Omenjeni stroški
sodnih postopkov zajemajo predvsem stroške poštnih pisanj, stroške odvetnikov, izvedencev, tolmačev, izvršiteljev, stroške hrambe zaseženih
predmetov, itd. Znotraj tega podprograma se poleg navedenega vodijo tudi stroški za plače vseh zaposlenih na sodišču in materialni stroški, vezani
na poslovanje sodišča.
Ker sodišče stremi tudi k nižanju stroškov na zadevo, v sklopu podprograma merimo učinkovitost reševanja sodnih postopkov s količnikom
reševanja zadev in povprečnim časom reševanja zadev. Znotraj podprograma Sodni postopki sodišče realizira tudi svoj načrt reševanja sodnih
zaostankov najstarejših zadev. Uspešnost načrta bomo spremljali z neposrednim učinkom nižanja deleža sodnih zaostankov med nerešenimi
zadevami.

4611 - Upravno sodišče Republike Slovenije
Oris proračunskega uporabnika
Upravno sodišče RS je edino sodišče v državi, ki rešuje samo eno vrsto sporov, to je upravne spore. Specifičnost področja dela in organizacije
sodišča je, da sodno funkcijo izvaja na štirih teritorialno in vpisniško ločenih organizacijskih enotah – sedežu in treh zunanjih oddelkih ter
specializacija izvajanja sodne funkcije: „stvarna“ pristojnost zunanjih oddelkov je ožja kot „stvarna“ pristojnost (sedeža) sodišča, pravna področja
sodnih oddelkov na sedežu sodišča pa so pretežno določena s posameznimi upravnimi področji, na katera se nanašajo spori. Gre za zelo različna
pravna področja, ki imajo tudi postopkovna pravila lahko različno urejena.

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2. člen Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do sodnega
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varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. člen Ustave RS). V skladu z določbo 126. člena Ustave RS določa
ureditev in pristojnost sodišč zakon. Po prvem odstavku 1. člena Zakona o sodiščih izvajajo sodno oblast v Republiki Sloveniji sodniki na sodiščih,
ustanovljenih z navedenim ali drugim zakonom. Upravno sodišče Republike Slovenije je bilo ustanovljeno z Zakonom o upravnem sporu (Ur. l. RS
št. 50/97) in je začelo s svojim delovanjem 1. 1. 1998.

5011 - Višje delovno in socialno sodišče
Oris proračunskega uporabnika
Višje delovno in socialno sodišče (v nadaljevanju VDSS) je po Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih – v nadaljevanju ZDSS-1 (Ur. l. RS, št.
2/2004 in naslednji), pristojno za reševanje pritožb zoper odločbe sodišč prve stopnje in sicer v individualnih delovnih sporih in kolektivnih
delovnih sporih in socialnih sporih. Stvarno pristojnost delovnega sodišča v individualnih delovnih sporih določa 5. člen, v kolektivnih delovnih
sporih 6. člen in v socialnih sporih 7. člen ZDSS-1. Sedež in sestavo Višjega delovnega in socialnega sodišča opredeljuje 17. člen ZDSS-1. Kot
pritožbeno sodišče odloča o pritožbah zoper odločitve delovnih in socialnih sodišč prve stopnje. Na podlagi 25. člena Zakona o pravdnem
postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in naslednji; ZPP), v zvezi z 19. členom ZDSS-1 odloča tudi v sporih o pristojnosti med delovnimi sodišči ter Delovnim
in socialnim sodiščem v Ljubljani.
Glede na vrsto sporov sta v okviru VDSS organizirana dva oddelka:
oddelek za individualne in kolektivne delovne spore,
oddelek za socialne spore.
V okviru sodišča deluje tudi služba za sodno informatiko.
Od 15. 6. 2012 dalje je na VDSS organizirana služba za mediacijo.

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
VDSS v pritožbenem postopku odloča o pritožbah zoper odločbe sodišč prve stopnje v individualnih delovnih sporih, v kolektivnih delovnih sporih
in v socialnih sporih.

5012 - Delovno sodišče v Celju
Oris proračunskega uporabnika
Poslanstvo sodne veje oblasti je zagotavljanje pravne države (2. čl. Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do sodnega
varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. čl. ustave RS). Delovno sodišče v Celju izvaja naloge na podlagi 98. čl.
Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 14/94 do 76/07) in Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04). Glavna naloga delovnega
sodišča je reševanje delovnih sporov (5. čl. Zakona o delovnih in socialnih sodiščih). Glavne naloge se izvajajo na sedežu sodišča na Gregorčičevi
ulici 6, v Celju. Finančno poslovanje je zagotovljeno s sprejetim proračunom RS. Poteka na petih glavnih segmentih - postavkah: plače, materialni
stroški, male investicije, stroški sodnih postopkov ter brezplačna pravna pomoč. Vsako leto sodišče pri svojem delu upošteva varčevalne ukrepe pri
porabi proračunskih sredstev.

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države (2.čl. Ustave RS), preko ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do sodnega
varstva pred neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (23. čl. Ustave RS). Glavna naloga Delovnega sodišča je reševanje delovnih
(4. čl. Zakona o delovnih in socialnih sodiščih) sporov. Zakon o sodiščih je zakonska podlaga oz. organizacijski zakon, ki natančno določa področje
posameznega proračunskega uporabnika - sodišča. Delovno sodišče v Celju izvaja naloge na podlagi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l.
RS, št. 2/04) v zvezi z 98. čl. Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 14/94-100/05). Glavne naloge se izvajajo na sedežu sodišča na Gregorčičevi ul. 6. v Celju.
Finančna sredstva za nemoteno delovanje sodišča so zagotovljena s proračunom RS za tekoče leto. Finančno poslovanje sodišča se izvaja na
podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 32/01,...), Zakona o postopkih za izvrševanja proračuna RS, Zakona o
računovodstvu ter ostalimi podzakonskimi in internimi akti. Poslovanje sodišča poteka na petih postavkah postavkah in sicer: 4110- plače, 4113-
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materialni stroški, 6398- stroški sodnih postopkov, 3602- male investicije, in 9217- brezplačna pravna pomoč. Vsako leto sodišče pri svojem delu
upošteva varčevalne ukrepe pri porabi proračunskih sredstev.

5013 - Delovno sodišče v Kopru
Oris proračunskega uporabnika
Delovno sodišče v Kopru, s sedežem na Ferrarski št. 9, Koper, ki je pristojno za sodne okraje Koper, Izola, Piran, Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica,
ima na podlagi 13. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in spremembe) še zunanji oddelek v Novi Gorici, Kidričeva
14, Nova Gorica (za območje sodnih okrajev Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin in Idrija).
Ključna naloga Delovnega sodišča v Kopru je reševanje delovnih sporov, kar je časovno nespremenjena in stalna dejavnost sodišča. Po Zakonu o
brezplačni pravni pomoči sodišče odloča o prošnjah za dodelitev brezplačne pravne pomoči (Zakon o brezplačni pravni pomoči, Uradni list RS, št.
96/04 in spremembe), na podlagi Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja odloča o nadzorstvenih pritožbah (Uradni list,
RS št. 49/06 in spremembe).

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države preko ključne naloge zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva pred
neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku. Učinkovitost reševanja sodnih postopkov se ugotavlja na podlagi merjenja, kako hitro
sodni sistem (sodišče) "obrača" prejete zadeve oz. koliko časa je potrebnega za rešitev določene vrste sodnih zadev, izraženo v mesecih. Cilj je
skrajševanje povprečnega časa za rešitev zadeve. Reševanje zadev na sodiščih v ciljnem času določenem s Sodnim redom, brez kopičenja zadev na
sodišču - tj. v celoti obvladovanje pripada novih zadev na sodišče.

5014 - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Oris proračunskega uporabnika
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana, je po Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04 in nasl.)
ustanovljeno za sojenje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih za sodna okrožja Ljubljana, Brežice, Krško, Sevnica, Jesenice, Kranj,
Radovljica, Škofja Loka, Tržič, Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Trebnje in za sojenje v socialnih sporih za območje Republike Slovenije. Sodišče
opravlja sodno funkcijo na sedežu sodišča Resljeva cesta 14 v Ljubljani, na socialnem oddelku Komenskega 7 v Ljubljani, na Zunanjem oddelku v
Brežicah, Cesta prvih borcev 48 v Brežicah, na Zunanjem oddelku v Kranju na Nazorjevi ulici 1 v Kranju in na Zunanjem oddelku v Novem mestu na
Jerebovi 2 v Novem mestu.

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države preko ključne naloge zagotoviti vsakemu pravico do sodnega varstva pred
neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (2. in 23. člen Ustave RS).
Poslovanje sodišča urejata Zakon o delovnih in socialnih sodiščih in Sodni red. Sodišče se financira na podlagi sprejetega finančnega načrta, s
katerim so zagotovljena sredstva za plače, blago in storitve ter manjše investicije.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani nudi brezplačno pravno pomoč na način, pod pogoji in v skladu z merili, ki jih določa Zakon o brezplačni
pravni pomoči (Ur. l. RS št. 46/2004 uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami).
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani v skladu z Zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov (Ur. l. RS, št. 97/09) nudi postopek reševanja
sporov z mediacijo v vseh delovnopravnih sporih s ciljem, da bi dosegli hitrejšo in cenejšo rešitev spora.

5015 - Delovno sodišče v Mariboru
Oris proračunskega uporabnika
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Delovno sodišče v Mariboru je bilo ustanovljeno z Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) za območje štirih sodnih
okrožij, in sicer za območje okrožij Maribora, Murske Sobote, Ptuja in Slovenj Gradca.

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Opis podprograma
Poslanstvo sodne veje oblasti je v zagotavljanju pravne države preko ključne naloge zagotoviti vsakemu pravico do sodnega varstva pred
neodvisnim in nepristranskim sodiščem v razumnem roku (2. in 23. člen Ustave RS).
Poslovanje sodišča urejata Zakon o delovnih in socialnih sodiščih in Sodni red. Sodišče posluje na podlagi sprejetega finančnega načrta, v katerem
so zagotovljena sredsteva za plače za izdatke, za blago in storitve ( materialni stroški) in manjše investicije (nakup opreme).
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