OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2021

2030 - Ministrstvo za pravosodje
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Poslanstvo ministrstva je kakovostno opravljanje nalog na področjih gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem, pravosodne
uprave, mednarodnega sodelovanja, mednarodne pravne pomoči, priprave zakonodaje s področja pravosodja in izvrševanja
kazenskih sankcij na način, da se pri tem stalno skrbi za varstvo načel ustavnosti in zakonitosti, spoštovanje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin iz Ustave Republike Slovenije, zakonodaje Republike Slovenije, ter mednarodnih obvezujočih pogodb ter tudi
upošteva načelo sorazmernosti v primeru načrtovanih zakonodajnih posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine (zlasti
postopkovne pravice, zasebnost).

Obrazložitev predloga proračuna Republike
Slovenije za leto2021
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
0402 - Ravnanje s stvarnim premoženjem
040201 - Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov
09 - PRAVOSODJE
0901 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja
090101 - Urejanje in razvoj področja pravosodja
090102 - Administracija na področju pravosodja
090103 - Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju
090104 - Mednarodno pravno sodelovanje
0905 - Izvrševanje kazenskih sankcij
090501 - Izvrševanje kazenskih sankcij - zapori
090503 - Izvajanje probacije
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1704 - Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalstva
170401 - Zdravstveno varstvo zaprtih oseb
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
2030 - Ministrstvo za pravosodje
2031 - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
2033 - Uprava Republike Slovenije za probacijo

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki
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2030 - Ministrstvo za pravosodje
Oris proračunskega uporabnika
Ministrstvo za pravosodje opravlja naloge na področjih organizacije in statusa sodišč, državnega odvetništva, državnega tožilstva in ustavnega
sodišča, nadzora nad poslovanjem državnega odvetništva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, civilnega in kaznovalnega
prava, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva
osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči, mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah ter naloge na področju
zagotavljanja prostorskih pogojev za pravosodne organe in posodobitve tehnološkega procesa poslovanja pravosodnih organov vse v okviru
zakonskih pristojnosti.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije

Opis podprograma
Slovenija bo ponovno predsedovala Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. S ciljem izvedbe uspešnih priprav na predsedovanje, je
potrebno pravočasno zaposliti dodatne kadre, opraviti usposabljanja in izobraževanja, pripraviti program prednostnih nalog in dogodkov.

2030-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU - MP
Opis ukrepa
Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 predsedovala Svetu Evropske unije. Priprave na to so se pričele že leta 2018 in vključujejo pripravo načrtov
za dodatne kadre, finance, izobraževanje/usposabljanje, oblikovanje nabora glavnih prednostnih nalog in programa predsedovanja (slovenskega ter
trio), dogodke v času predsedovanja v Sloveniji in v tujini, aktivnosti tria (z Nemčijo in Portugalsko), vse s ciljem uspešnih priprav na
predsedovanje in uspešne izvedbe celotnega projekta.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izhodišča temeljijo na izračunih plač za dodatne zaposlene v skladu s kadrovskim načrtom za izvedbo posebnega vladnega projekta Predsedovanje
RS Svetu EU 2021 in morebitnih dodatnih zaposlitev dodeljenih sodnikov. V izhodiščih so upoštevani tudi materialni stroški, stroški službenih poti
ter izvedbe oz. napotitve na izobraževanja.

Neposredni učinki
C7581 - Predsedovanje Svetu EU (MP)
Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU
Slovenija bo ponovno predsedovala Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. S ciljem izvedbe uspešnih priprav na predsedovanje, ki so se
začele že v l. 2018, je potrebno pravočasno zaposliti dodatne kadre, opraviti usposabljanja in izobraževanja, pripraviti program prednostnih nalog in
dogodkov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10236

Število izobraževanj

I10238

Število novih zaposlitev

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

Število

2019

20,00

2019

20,00

0,00

2020

10,00

0,00

2021

0,00

0,00

2019

8,00

0,00

2020

8,00

0,00

2021

0,00

0,00

Število

2019

8,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10236 - Število izobraževanj
V letu 2019 se načrtuje izvedba 20 izobraževanj, za leto 2020 se načrtuje plačilo jezikovnih izobraževanj, ostala izobraževanja v okviru priprav na
predsedovanje Svetu EU se naj bi krila centralno. Ustrezna kadrovska zasedba, izobraževanje kadra in sodelovanje v delovnih telesih Sveta EU in
EU institucijah so nujni za uspešno izvedbo predsedovanja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I10236 - Število izobraževanj
/

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10238 - Število novih zaposlitev
V letu 2019 se z naslova predsedovanja predvideva osem novih zaposlitev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I10238 - Število novih zaposlitev
/
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Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2021

196,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1-UPB4

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

04 - SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE
0402 - Ravnanje s stvarnim premoženjem
040201 - Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov

Opis podprograma
V okviru tega podprograma ministrstvo izvaja:
- investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov;
- projekte za zagotavljanje prostorov državnih organov;
- odkupe poslovnih prostorov s postopnim odkupom (leazingi)
- nakupe opreme za potrebe ministrstva
- upravlja s premoženjem, zapuščinami brez dedičev in razvija sistem ravnanja s stvarnim premoženjem
- skrbi za mejne prehode na notranji meji v okviru svojih pristojnosti za ukinitev notranje meje EU z potrebnimi ukrepi
- vzdrževanje poslovnih prostorov državnih upravnih organov in površin na mejnih prehodih
- sklepanje, koordiniranje, urejanje najemnin poslovnih prostorov ter
- pripravo projektov za investicije s ciljem zniževanja stroškov in energetske varčnosti.
Na področju projektov za zagotavljanje prostorov državnih organov planira investicije, ki se načrtujejo z Merili za ureditev poslovnih prostorov za
potrebe državnih organov v smislu strategije ravnanja z nepremičninami. Cilj je združevanje posameznih ministrstev na eni lokaciji in gradnja
upravnih centrov, ki omogočajo racionalnejše poslovanje države na lokalni ravni iz enega mesta. Prav tako v okviru projektov skrbi za zagotovitev
čim več lastnih prostorov za primarno raven državne uprave z načrtovanjem energetsko varčnih projektov, tako da bo primarna raven državne
uprave predvsem ministrstvo poslovala v lastnih, energetsko varčnih prostorih. V okviru tega izvaja tudi projekt EFFECT v okviru katerega
mednarodno z drugimi parterji oblikuje kriterije za izvedbo energetsko bolj učinkovitega javnega naročanja. Skupno oblikovani kriteriji pa se bodo
implementirali v okviru enega od investicijskih projektov, ki ga bo izvedlo ministrstvo. Projekt zagotavlja tudi pokritje dela stroškov plač in je 85%
financiran iz EU vira.
Na področju odkupov poslovnih prostorov s postopnim odkupom - leazingi skrbi, spremlja, koordinira in ureja že sklenjena najemna razmerja s
postopnim odkupom.
Z investicijami in investicijsko vzdrževalnimi deli na mejnih prehodih zunanje meje EU in prostorov državnih organov se v okviru podprograma
ohranjajo in izboljšujejo uporabne vrednosti objektov, hkrati pa se zagotavljajo ustrezni pogoji za delo zaposlenih na mejnih prehodih.
V okviru pristojnosti skrbi za ukinitev notranje meje z urbanističnim planiranjem preureditev strateških mejnih prehodov v povezavi z drugimi
ministrstvi in lokalnimi skupnostmi, z določitvijo novih ureditvenih območij mejnih prehodov, ki bodo razmejila nepremičnine na tiste, ki so še
potrebne za državne organe in tiste, ki so potrebne za varno odvijanje prometa ter tiste, ki jih država več ne potrebuje in bodo namenjena
razpolaganju. Prav tako v okviru dogovorjenih aktivnosti z ministrstvom za infrastrukturo in prostor v nadaljevanju z DRSC in DARS skrbi za
vzpostavitev tekočega prometa in s tem v zvezi z podiranjem ovir, predvsem nadstrešnic na glavnih regionalnih in avtocestah.
Na področju nakupa opreme za ministrstvo skrbi za ustrezno opremo in ohranja pogoje za delo ministrstva, tako na področju lokalne računalniške in
mrežne opreme ter druge opreme za prejšnje ministrstvo za javno upravo.
V okviru tega podprograma ministrstvo tudi upravlja s premoženjem, zapuščinami brez dedičev in razvija sistem ravnanja s stvarnim premoženjem. V
okviru tega skrbi tudi za nadgradnjo obstoječega sistema in preureditev sistema.
Ministrstvo skrbi tudi za vzdrževanje poslovnih prostorov državnih upravnih organov in površin na mejnih prehodih s tem, da zagotavlja primerne
delovne pogoje za zaposlene. V okviru tega podprograma se koordinira in ureja tudi najemna razmerja za upravne enote in inšpekcijske službe ter
deloma tudi najemne pogodbe za ministrstva in vladne službe, za katere se zagotavlja sredstva za plačilo najemnin. Pripravlja pa se tudi projekte za
investicije s ciljem zniževanja stroškov in energetske varčnosti s katerimi se želi z ustreznimi preureditvami zapolniti prostore v lasti in upravljanju
ministrstva tako, da se le ti uredijo v smislu energetske varčnosti in najnujnejših tekoče vzdrževalnih del, da bodo prostori primerni za vselitev za
tiste drža\ne organe, ki delujejo sedaj v najetih prostorih. Prioritetno za inšpekcijske službe, upravne enote, pravosodne organe, GURS in po
pooblastilih tudi za druge organe.
Za izvajanje aktivnosti v okviru podprograma so namenjena integralna in namenska sredstva. Na namenskih postavkah se zbirajo sredstva od
prodaje državnega premoženja, sredstva od najemnin za poslovne prostore in garaže, sredstva, pridobljena s plačili odškodnin zavarovalnic za
škode, ki nastajajo na mejnih prehodih ter z unovčitvijo bančnih garancij za dobro izvedbo del in garancij za odpravo napak in pomanjkljivosti,
prihodki, ki jih je izplačala zavarovalnica kot odškodnino zaradi nastale škode v počitniških enotah, sredstva od prodaje drža\nega premoženja, ki
kot zapuščina brez dedičev postane last RS in je v upravljanju MP.
S sredstvi na namenskih postavkah se uspešno dopolnjujejo potrebe po sofinanciranju investicijskih projektov ter financirajo posamezna dela z
značajem investicijskega ali tekočega vzdrževanja. Neporabljen del namenskih sredstev pa se prenese v naslednje proračunsko leto v skladu z ZJF.
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3111-11-S007 - leasingi za poslovne prostore
Opis skupine projektov
Prostori, za katere so sklenjeni leasingi so: FURS Celje, UE Brežice, UE Grosuplje in Upravni center Koper (FURS, UE, GURS in inšpekcijske službe).

Neposredni učinki
C0224 - Leasingi za poslovne prostore
Prispeva k rezultatu: C2168 - Prehajanje iz najetih prostorov v lastne prostore z namenom zmanjševanja stroškov
Dokončanje postopnega odkupa in pridobitev nepremičnine v last RS.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I000313 Št. sklenjenih najemov s postopnim odkupom

IZH. LETO

Število 2010

IZH. VREDNOST

LETO Dos. VREDNOST

5,00

2011

6,00

Cil. VREDNOST

2012

6,00

6,00

2013

6,00

6,00

2014

6,00

6,00

2015

6,00

6,00

2016

4,00

5,00

2017

4,00

4,00

2018

4,00

4,00

2019

0,00

4,00

2020

0,00

4,00

2021

0,00

4,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Št. sklenjenih najemov s postopnim
I000313
odkupom

OPIS
Zagotavljati lastne poslovne prostore in s tem reševati prostorsko problematiko državnih upravnih organov na
primarni in sekundarni ravni.

09 - PRAVOSODJE
0901 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja
090101 - Urejanje in razvoj področja pravosodja

Opis podprograma
Osnovni namen podprograma je zagotavljanje osnovnih pogojev, ki omogočajo bolj učinkovit in tekoč delovni proces pravosodnih organov,
ustvarja boljše delovne pogoje, zagotavlja osnovno varnost zaposlenih in porabnikov ter predstavlja tehnološko posodobitev poslovanja
pravosodnih organov.
Na podprogramu se odvijajo aktivnosti priprave, spremljanja in analiziranja zakonov in podzakonskih aktov s področja civilnega (materialnega in
procesnega) prava, alternativnega reševanja sporov, kazenskega (materialnega in procesnega) prava, prava o prekrških, izvrševanja kazenskih
sankcij, odvzema premoženja nezakonitega izvora, organizacijske zakonodaje s področja sodstva, državnega tožilstva, državnega odvetništva,
odvetništva in notariata, zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in ureditve Ustavnega sodišča RS. Poudarek je dan tudi koordinaciji
izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Pri tem se zasleduje namen večje pravne varnosti, spoštovanja načela zakonitosti,
zagotavljanja ustavne pravice do sojenja v razumnem roku, racionalizacije dela in pristojnosti pravosodnih organov, zakonodajnih projektov, ki so
potrebni zaradi harmonizacije našega pravnega reda z evropskim pravnim redom ter zaradi uskladitev z morebitnimi ugotovitvami neustavnosti v
odločbah Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
Zakonske in druge pravne podlage:
- Zakon o državni upravi in druga slovenska zakonodaja,
- Poslovnik Vlade RS,
- Poslovnik Državnega zbora RS,
- akti Evropske unije in ratificirane konvencije drugih mednarodnih organizacij.
Cilj na področju priprave zakonodaje je primarno realizacija Normativnega delovnega programa Vlade RS za tekoče leto.
V okviru podprograma je za namen rednih poročanj vladi s področja denacionalizacije potrebno zagotavljati ustrezne evidence, vzdrževanje sistema,
zajem podatkov in izdelavo rednih poročil vsaka dva meseca. Cilj tovrstnih aktivnosti je redno informiranje o tozadevnih podatkih (stanje reševanja
denacionalizacijskih zadev), ki bodo zlasti pomembni ob zaključku celotnega procesa denacionalizacije, h kateremu so usmerjene težnje vseh
deležnikov v postopkih odločanja (upravne enote, ministrstva, sodišča), pravna podlaga: 86. člen Zakona o denacionalizaciji.
V podprogram so zajete tudi aktivnosti na področju stečajnih upraviteljev, cenilcev, tolmačev, izvedencev, izvršiteljev. Aktivnosti obsegajo stroške,
povezane s podelitvami in odvzemi licenc stečajnih upraviteljev, izvršiteljev, plačevanje stroškov revizij mnenj sodnih cenilcev in izvedencev.
Navedene obveznosti izhajajo iz področnih predpisov (ZFPPIPP, ZIZ, ZS), ki nalagajo pristojnosti ministrstvu, pristojnem za pravosodje. Cilj je
usmerjen k zagotavljanju delovanja sistema delovanja stečajnih upraviteljev, cenilcev, tolmačev in izvedencev ter izvršiteljev. Končni cilj seveda v
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večji pravni varnosti državljanov s kvalitetnejšo izvedbo sodnih in drugih postopkov, v katerih so omenjeni deležniki vključeni (pravna podlaga:
107. člen ZFPPIPP, 89. člen ZS in 298a. člen (in 298f. člen) ZIZ).
V okviru podprograma se zagotavlja prostorske in materialne pogoje za delo pravosodnih organov, kar predstavlja obveznost plačevanja najemnin
za sodišča, državna odvetništva in tožilstva, nakupe poslovnih prostorov, investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov ter
skrb za tehnološko posodobitev poslovanja pravosodnih organov.
Podprogram se izvaja v treh sklopih, in sicer:
• zagotovitev poslovnih prostorov (najem, nakup, menjava ali prenos);
• investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb oz. poslovnih prostorov pravosodnih organov;
• nabava opreme ter drugih osnovnih sredstev vezanih na objekte, ki so potrebni za nemoteno delo pravosodnih organov (sistemi tehničnega
varovanja, službena vozila).
Poleg tega se zagotavlja zadovoljevanje potreb funkcionarjev in delavcev v pravosodnih organih, ki so v službenih stanovanjih za čas opravljanja
funkcije oziroma za čas delovnega razmerja v pravosodnem organu in tistih ki imajo prej pridobljeno stalno pravico, ki ni vezana na čas delovnega
razmerja v pravosodnem organu, kar obsega investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje, nakup opreme za stanovanja, plačevanje stroškov za
energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter plačevanje sorazmernih stroškov, ki jih nosimo kot lastnik v oddanih ali praznih stanovanjih
za določen ali nedoločen čas v skladu s sklepom Vlade RS, št. 35201-2/2015/4 z dne 16.7.2015. Dejavnost se postopoma opušča.
Podprogram zajema tudi projekt izgradnje nove sodne stavbe v Ljubljani, ki je ena od dveh večjih investicijskih projektov na področju pravosodja,
ki je planirana že več kot desetletje, saj je obstoječe prostorsko stanje pravosodnih organov predvsem v Ljubljani neprimerno, razpršeno, v veliki
meri tudi v najetih prostorih, objekti pa so večinoma stari in energetsko neučinkoviti. Najetih je dvajset lokacij v centru Ljubljane, za katere
ministrstvo plačuje najemno v višini okrog 3,6 mio €/letno.
Cilji podprograma so povečanje učinkovitosti pravosodnega sistema in zmanjšanje sodnih zaostankov z naslednjimi aktivnostmi iz pristojnosti MP:
• rešitvijo prostorske problematike pravosodnih organov z nakupom poslovnih prostorov, dograditvijo ali adaptacijo obstoječih prostorov;
• novogradnjo oz. nadomestno gradnjo;
• izboljšanjem delovnih pogojev z ureditvijo poslovnih prostorov (investicijsko vzdrževanje);
• dvigom ravni opremljenosti pravosodnih organov z opremo z namenom zagotovitve varnosti ali boljše izkoriščenosti prostorov;
• znižanjem stroškov najemnin za poslovne prostore pravosodnih organov;
• zagotavljanjem zadovoljevanja potreb funkcionarjev in delavcev v pravosodnih organih, ki so v službenih stanovanjih za čas opravljanja funkcije
oziroma za čas delovnega razmerja v pravosodnem organu ali za nedoločen čas, ki se počasi opušča;
• s sistemsko ureditvijo ravnanja s premoženjem pravosodne uprave;
• skrbjo za učinkovito rabo energije za objekte pravosodne uprave;
• energetskimi prenovami objektov, v lasti RS in upravljanju ministrstva, v katerih delujejo pravosodni organi ter koriščenjem EU sredstev.

2030-18-0001 - Poprava krivic in narodna sprava 2018-2021
Opis ukrepa
Izvedba strokovnih in administrativnih opravil za Komisijo Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izračun in ocena pravic porabe temelji na porabi preteklih let ter poznanih dejstvih oziroma oceni morebitnih odstopanj v prihodnjih letih.

Neposredni učinki
C7404 - Delovanje Komisije vlade za izvajanje Zakona o popravi krivic
Prispeva k rezultatu: C4005 - Odločanje v zadevah poprave krivic in priprava podlag za odločanje
Komisija Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic odloča na podlagi 9 čl. ZPKri o zahtevkih strank glede priznanja statusa bivšega političnega
zapornika, priznanje pravice do odškodnine ter vštetje časa odvzema prostosti ali določitve prebivališča v pokojninsko dobo in priznanja statusa
žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, statusa svojca žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja ter pravice do odškodnine.
Komisija kot kolektivni organ odloča na podlagi gradiva, ki ga po pooblastilu o vodenju upravnih postopkov pripravi strokovna služba ministrstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09845

Število organiziranih sej

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

število

2017

11,00

2018

11,00

10,00

2019

10,00

0,00

2020

10,00

0,00

2021

10,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09845 - Število organiziranih sej
Komisija kot kolektivni organ odloča na podlagi gradiva, ki ga po pooblastilu o vodenju upravnih postopkov pripravi strokovna služba ministrstva.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09845 - Število organiziranih sej
Dosežene vrednosti so v skladu z letnim načrtom dela, ki ga sprejme Komisija.

Pravne podlage
ID

NAZIV
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ZPKri-UPB2

Zakon o popravi krivic (uradno prečiščeno besedilo) (ZPKri-UPB2)

2030-18-0002 - Delovanje ŠCNR 2018-2021
Opis ukrepa
Naloga ŠCNR je raziskovanje polpretekle slovenske zgodovine, s poudarkom na proučevanju kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki
so jih povzročili vsi trije totalitarizmi, prisotni v slovenskem prostoru v 20. stoletju - fašizem, nacizem in komunizem. Dejavnosti izvaja z
evidentiranjem, zbiranjem in raziskovanjem zgodovinske dediščine, pripravo mnenj, pripravo in izdajo zbranih dokumentov ter pričevanja, študij,
razprav in drugih znanstvenih prispevkov ter publikacij ter z drugimi organizacijskimi, razvojnimi, svetovalnimi, koordinacijskimi, znanstvenimi in
izobraževalnimi aktivnostmi iz svojega področja.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izračun in ocena pravic porabe temelji na porabi preteklih let ter poznanih dejstvih oziroma oceni morebitnih odstopanj v prihodnjih letih.

Neposredni učinki
C7405 - Delovanje Študijskega centra za narodno spravo
Prispeva k rezultatu: C4005 - Odločanje v zadevah poprave krivic in priprava podlag za odločanje
Vlada Republike Slovenije je 1.05.2008 ustanovila Študijski center za narodno spravo, na katerega so bile prenesene neoblastvene naloge v javnem
interesu, dokumentarne, analitične, študijske in raziskovalne narave, ki jih je do tedaj izvajal znanstveno raziskovalni del Sektorja za popravo krivic
in za narodno spravo. Ministrstvo za pravosodje na podlagi pogodbe o financiranju zagotavlja sredstva za plače dvanajst uslužbencev ter za
materialne stroške Študijskega centra za narodno spravo. Poleg tega se za vsako leto sklepa pogodba obsegu in izvedbi investicij. Njihovo
delovanje je razvidno iz njihovega poslovnika, saj deluje kot samostojni Javni Zavod, ki ga je ustanovila Vlada RS.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09846

Št. organiziranih dogodkov

VIR ME
število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2017

20,00

2018

20,00

25,00

2019

20,00

0,00

2020

20,00

0,00

2021

20,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09846 - Št. organiziranih dogodkov
Ciljne vrednosti so določene glede na pričakovano vrsto in obseg dela v 2020 in 2021.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09846 - Št. organiziranih dogodkov
ŠCNS deluje v skladu s svojim načrtom dela, v okviru katerega število dogodkov ustrezno izkaže njihovo dejansko aktivnost in zunanje rezultate
dela.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK4133A

Število zaposlenih pri posrednem PU

Število

2021

10,00

IK4133B

Število izvajalcev javne službe

Število

2021

1,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1-UPB4

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

2030-18-0003 - Nadz.st.upr.,izvrš.in rev.mnenj cen.in izv.21
Opis ukrepa
Dodelitve in odvzemi dovoljenj stečajnih upraviteljev, izvršiteljev, plačevanje stroškov revizij mnenj sodnih cenilcev in izvedencev ter prevodov
sodnih tolmačev. Izvršitelji: tu so sredstva namenjena za disciplinske postopke zoper izvršitelje. V kolikor disciplinski postopek ni utemeljen, je
ministrstvo dolžno plačati stroške za izvršiteljevega zastopnika. Število disciplinskih postopkov je vnaprej nemogoče napovedati. Sodni izvedenci,
sodni cenilci in sodni tolmači: sredstva so namenjena za strokovne komisije, ki so imenovane v posameznih postopkih razrešitve po Zakonu o
sodiščih (v nadaljevanju: ZS). Sredstva pa so prav tako namenjena za angažiranje Strokovnega sveta, stalnih ter začasnih strokovnih teles v
posameznih disciplinskih postopkih po Zakonu o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (v nadaljevanju: ZSICT), ki se je začel
uporabljati 1. 1. 2019. Upravitelji: sredstva so namenjena za plačevanje storitev predsedniku in članom komisije za izdajo in odvzem dovoljenja za
opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. Storitve se plačujejo za sprejeto mnenje, ki ga komisija
sprejme, pri tem ni pomembno ali gre za izdajo ali odvzem dovoljenja. Zanimanje za opravljanje te funkcije je v slovenskem prostoru veliko, zato se
povečuje število vlog za dodelitev dovoljenja. Ob upoštevanju okoliščin, ki se pojavljajo v zvezi z ravnanjem upraviteljev, se pričakuje porast
predlogov za odvzem dovoljenja.

Stran 6 od 27

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2021

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izračun in ocena pravic porabe temelji na porabi preteklih let ter poznanih dejstvih oziroma oceni morebitnih odstopanj v prihodnjih letih.

Neposredni učinki
C7406 - Nadzor nad delom steč. upraviteljev, izvršiteljev, in str. revizij mnenj sodnih cenilcev in izvedencev
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
O izdaji in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilni likvidaciji odloča minister, pristojen za
pravosodje (v nadaljevanju minister), na podlagi mnenja komisije, prav tako imenovane s strani ministra (107. člen Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju). Komisijo sestavljajo dva neodvisna strokovnjaka za insolventno pravo, dva sodnika, ki
sodita v postopkih zaradi insolventnosti in predstavnik ministrstva, pristojnega za pravosodje (ministrstvo). Sedež komisije je na ministrstvu,
sredstva za delo komisije so zagotovljena iz proračunskih sredstev ministrstva. Minister je na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju
prvostopenjski organ za odločanje v disciplinskih postopkih zoper izvršitelja. V disciplinskem postopku lahko izvršitelja zastopa pooblaščenec ali
odvetnik. V postopkih, kjer izvršitelj ni spoznan za odgovornega za disciplinsko kršitev, nosi stroške njegovega zastopanja (pooblaščenca)
ministrstvo. Minister imenuje tudi strokovno komisijo za ugotavljanje razloga za razrešitev (iz 4. točke prvega odstavka 89. člena Zakona o sodiščih)
sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev. Sedež strokovne komisije je na ministrstvu in jo sestavljajo predsednik, najmanj dva strokovna člana ter
zapisnikar. Sredstva za delo strokovne komisije se zagotavljajo iz proračunskih sredstev ministrstva. Vsi postopki razrešitev SICT, ki so bili uvedeni
do konca leta 2018, se bodo obravnavali skladno z določbami Zakona o sodiščih, po 1. 1. 2019 oziroma po uveljavitvi ZSICT, pa je delo dosedanjih
strokovnih komisij v razrešitvenih postopkih prevzel Strokovni svet. V 37. členu ZSICT je namreč določeno, da če je za ugotovitev ali presojo
kakšnega dejstva, ki je pomembno za disciplinski ali razrešitveni postopek, potrebno ustrezno strokovno znanje oziroma strokovna ocena, mnenje o
tem poda Strokovni svet. V tretjem odstavku istega člena pa je določeno, da lahko Strokovni svet za potrebe oblikovanja mnenja ustanovi začasno
strokovno telo ali sodeluje s stalnim strokovnim telesom. Sredstva za delo stalnih ter začasnih strokovnih teles ter potni stroški za člane
Strokovnega sveta se zagotavljajo iz proračunskih sredstev Ministrstva za pravosodje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09847 Št. opravljenih nadzorov - izvršitelji

I09848 Št. mnenj komisij za izdajo/odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja

I09849 Število strokovnih komisij- za ugotavljanje razloga (ne)vestnosti v okviru
postopka za razrešitev

VIR ME

IZH.
LETO

število 2017

število 2017

število 2017

IZH.
VREDNOST

LETO

8,00

2018 8,00

9,00

2019 8,00

0,00

2020 8,00

0,00

2021 8,00

0,00

2018 10,00

10,00

2019 10,00

0,00

2020 8,00

0,00

2021 8,00

0,00

2018 4,00

1,00

2019 15,00

0,00

2020 15,00

0,00

2021 13,00

0,00

12,00

4,00

Cil.
Dos.
VREDNOST VREDNOST

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09847 - Št. opravljenih nadzorov - izvršitelji
Sprememb ciljnih vrednosti ne pričakujemo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09847 - Št. opravljenih nadzorov - izvršitelji
Predvideva se, da bo v letih 2020 in 2021 izvedenih skupno med 6 in 10 disciplinskih postopkov.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09848 - Št. mnenj komisij za izdajo/odvzem dovoljenja za
opravljanje funkcije upravitelja
V letih 2020 in 2021 se predvideva osem mnenj.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09848 - Št. mnenj komisij za izdajo/odvzem dovoljenja za opravljanje
funkcije upravitelja
Dosežena vrednost ostaja v skladu z zastavljeno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09849 - Število strokovnih komisij- za ugotavljanje razloga
(ne)vestnosti v okviru postopka za razrešitev
V letu 2017 so bile imenovane štiri strokovne komisije za ugotavljanje razloga nevestnosti SICT, v letu 2018 pa je bila imenovana zgolj ena. Konec
leta 2018 je bilo odprtih približno pet upravnih postopkov, v okviru katerih so bili uvedeni postopki za razrešitev SICT. Komisija v teh primerih bo
imenovana po določbah ZS, ki se je sicer prenehal uporabljati 1. 1. 2019, postopki, ki so se začeli pred tem datumom, pa se bodo seveda končali
skladno z zakonom, ki se je uporabljal v času uvedbe postopka za razrešitev. Poleg predvidenih petih strokovnih komisij, ki bodo ali so imenovane
po določbah ZS, pa se pričakuje tudi obravnavanje strokovnih vprašanj v zvezi z disciplinskimi kršitvami v okviru disciplinskega postopka. Skladno
s 37. členom ZSICT je namreč določeno, da za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno za disciplinski ali razrešitveni postopek in je
zanj potrebno strokovno znanje, poda mnenje Strokovni svet. Slednji pa lahko za potrebe oblikovanja mnenja ustanovi začasno strokovno telo ali
sodeluje s stalnim strokovnim telesom. Zaradi uveljavitve ZSICT, ki vpeljuje tudi institut disciplinskega postopka ter obravnavo disciplinskih
kršitev SICT, pričakujemo porast predlogov za uvedbo disciplinskih postopkov zoper SICT in s tem posledično tudi porast potreb po strokovnih
mnenjih Strokovnega sveta. Zaradi navedenega ocenjujemo, da bo tovrstnih strokovnih mnenj, ki jih bo izdelal Strokovni svet ob pomoči stalnih ter
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začasnih strokovnih teles, skupaj z imenovanimi strokovnimi komisijami po ZS okoli 15. Za leto 2021 se predvideva rahel upad uvedb disciplinskih
postopkov ter obravnavo disciplinskih kršitev SICT, saj je pričakovati, da se bo število vlog pobudnikov za uvedbo disciplinskih postopkov po
začetnem, uvodnem letu 2019, v katerem se je začel uporabljati ZSICT, zmanjšalo, poleg tega ne bo več uvedb postopkov za razrešitev, ki so tekli
skladno z določbami ZS.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09849 - Število strokovnih komisij- za ugotavljanje razloga
(ne)vestnosti v okviru postopka za razrešitev
V letu 2018 je mogoče zaznati upad števila imenovanih strokovnih komisij za ugotavljanje razloga nevestnosti SICT. Razlog za to je predvsem
kadrovski manko na obravnavi tega vsebinskega področja, še vedno pa je mogoče zaznati vpliv spremembe določb Zakona o sodiščih v letu 2015, v
okviru katerih se je sodnim izvedencem in sodnim cenilcem omejila možnost sklicevanja na status, s tem pa se je omejila tudi pristojnost ministrstva,
da lahko uvede postopek razrešitve zoper posamezne SICT.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZFPPIPP

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

ZSICT

Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih

2030-18-0004 - Priprava in uskl. zakonov in podzak. aktov 18-21
Opis ukrepa
Znotraj ukrepa se financirajo aktivnosti povezane s pripravo in usklajevanjem zakonskih in podzakonskih predpisov na podlagi normativnega
delovnega programa vlade (DPV) oz. drugih izkazanih potreb.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izračun in ocena pravic porabe temelji na porabi preteklih let ter poznanih dejstvih oziroma oceni morebitnih odstopanj v prihodnjih letih.

Neposredni učinki
C7407 - Priprava in usklajevanje zakonov in podzakonskih aktov
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Ministrstvo opravlja aktivnosti v zvezi s pripravo zakonov in podzakonskih aktov s področja kazenskega (materialnega in procesnega) prava, prava
o prekrških, izvrševanja kazenskih sankcij, civilnega (materialnega in procesnega) prava, organizacijske zakonodaje s področja sodstva, državnega
tožilstva, državnega odvetništva, in notariata z namenom zagotavljanja večje pravne varnosti, spoštovanja načela zakonitosti, zagotavljanja ustavne
pravice do sojenja v razumnem roku, racionalizacije dela in pristojnosti pravosodnih organov. Temeljni cilj je realizacija DPV za tekoče leto. Določeni
zakonodajni projekti pa so potrebni zaradi harmonizacije našega pravnega reda z evropskim pravnim redom, zaradi uskladitev z odločbami
Ustavnega sodišča RS ter zaradi razlogov, ugotovljenih v praksi in razlogov, ki so posledica med letom sprejetih sklepov vlade. Ob tem je cilj, da so
vsi predlogi zakonov, ki jih na predlog ministrstva Vlada RS posreduje v sprejem DZ RS, tudi sprejeti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09850 Št. sprejetih zakonov v DZ/vloženim v DZ

IZH. LETO

število 2017

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

60,00

2018

60,00

25,00

2019

60,00

0,00

2020

60,00

0,00

2021

60,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09850 - Št. sprejetih zakonov v DZ/vloženim v DZ
Ciljne vrednosti ostajajo na ravni predhodnih let.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09850 - Št. sprejetih zakonov v DZ/vloženim v DZ
Vsi predlogi zakonov, ki jih je Vlada RS posredovala v sprejem DZ RS in jih je DZ RS v letu 2019 zaenkrat obravnaval, so bili tudi sprejeti, in sicer: –
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku – Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu – Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu Do konca leta 2019 načrtujemo, da bo DZ RS obravnaval še štiri zakone s področja pravosodja.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1

Zakon o državni upravi (ZDU-1)

2030-18-0005 - Odškodnine žrtvam kaznivih dejanj 2018-2021
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Opis ukrepa
Znotraj ukrepa se izvaja vplačilo sredstev, pridobljenih na podlagi odloženega pregona v skladu z zakonom in njegova poraba za odškodnine na
podlagi Zakona o žrtvah kaznivih dejanj.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izračun in ocena pravic porabe temelji na porabi preteklih let ter poznanih dejstvih oziroma oceni morebitnih odstopanj v prihodnjih letih.

Neposredni učinki
C7425 - Pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Na podlagi 162. člena ZKP sme državni tožilec pod določenimi pogoji odložiti kazenski pregon, če je osumljenec pripravljen ravnati po navodilih
državnega tožilca in izpolniti določene naloge, s katerimi se zmanjšajo ali odpravijo škodljive posledice kaznivega dejanja. Med te naloge sodi tudi
plačilo določenega prispevka na namensko proračunsko postavko za pomoč žrtvam in povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj ali v korist nevladne
organizacije v javnem interesu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09874 Število nakazil iz naslova odloženega pregona po 162. členu ZKP

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

število 2017

5,00

2018 15,00

3,00

2019 5,00

0,00

2020 5,00

0,00

2021 5,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09874 - Število nakazil iz naslova odloženega pregona po 162.
členu ZKP
Glede na dosedanje dosežene vrednosti kazalnika pričakujemo, da se bo število nakazil gibalo v tem okviru.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09874 - Število nakazil iz naslova odloženega pregona po 162. členu
ZKP
V letu 2020 in 2021 pričakujemo po pet realiziranih nakazil.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZOZKD

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD)

2011-11-S007 - Študije in analize - Denacionalizacija
Opis skupine projektov
Spremljanje reševanja denac. zahtevkov.

Neposredni učinki
C3905 - Izdelava študij in analiz s področja denacionalizacije
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Denacionalizacijski postopki so izredno zahtevni, tako iz procesnih razlogov, kot tudi zaradi prepletanja vrste historičnih predpisov s sedanjo
zakonodajo. Ministrstvo za pravosodje s pomočjo ustrezne informacijske podpore obdeluje podatke, ter na njihovi podlagi pripravlja analize, ki jih
primerja s podatki, pridobljenimi neposredno od upravnih enot in ministrstev. Na ta način ministrstvo zagotavlja dvoje: pridobiva vsebinsko dve
vrsti podatkov - podatke o stanju postopkov in podatke o vrstah zahtev in odločitvah v zvezi z zahtevami za vračilo posameznih vrst premoženja,
istočasno pa na ta način dosega tudi večjo ažurnost vseh pridobljenih podatkov. Informacijska podpora, ki jo ministrstvu nudi ISA.IT je potrebna
tudi iz razloga, ker bo potrebno ob zaključku procesa denacionalizacije pripraviti obširno poročilo o celotnem poteku procesa, v katerem bo
potrebno podrobno pojasniti tudi, koliko in v kakšni obliki je bilo zahtevano premoženje in koliko, ter v kakšni obliki je bilo vrnjeno. Z izvedenimi
aktivnostmi do sedaj smo doprinesli k odpravi ovir za pospešeno reševanje denacionalizacijskih zahtevkov in s tem k čimprejšnjemu zaključku
denacionalizacije. Z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov se bodo v Republiki Sloveniji uredila lastniška razmerja in izboljšalo gospodarjenje
z nepremičninami.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I03909 Št. študij in analiz s področja denacionalizacije

VIR ME

IZH. LETO

število 2009

IZH. VREDNOST

LETO Dos. VREDNOST

Cil. VREDNOST

6,00

2011

6,00

2012

6,00

6,00

2013

2,00

6,00

2014

2,00

2,00
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2015

2,00

2,00

2016

2,00

2,00

2017

2,00

2,00

2018

4,00

2,00

2019

0,00

2,00

2020

0,00

2,00

2021

0,00

2,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I03909 - Št. študij in analiz s področja denacionalizacije
Kazalniki ostajajo nespremenjeni. V tekočem letu v skladu s pogodbo prejmemo 2 polletni analizi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I03909 - Št. študij in analiz s področja denacionalizacije
V letu 2018 smo v skladu s pogodbo prejeli dve redni poročili (stanje na dan 30. 6. in 31. 12.), zraven navedenega pa smo posebej naročili še izdelavo
dveh dodatnih poročil, in sicer glede premoženja avstrijskih oziroma srbskih državljanov. Dosežena vrednost zato v letu 2018 presega ciljno
vrednost. Kljub navedenemu pa ciljne vrednosti za leto 2019 ne bomo spreminjali, saj izdelavo dodatnih poročil iz evidence DE2 naročamo zgolj
izjemoma. Tako v letu 2019 spet pričakujemo prejem le dveh poročil, in sicer po stanju na dan 30. 6. in 31. 12. Enako ciljno vrednost (2) pričakujemo
tudi v letih 2020 in 2021.

2011-11-S011 - Zagotavljanje pogojev za delo PO
Opis skupine projektov
Skupino projektov sestavljajo: Nova sodna stavba v Ljubljani, investicijsko vzdrževanje stavb PO, nakup opreme PO, nakup vozil za PO.

Neposredni učinki
C3919 - Zagotavljanje pogojev za delo PO
Prispeva k rezultatu: C7043 - Zagotavljanje prostorskih pogojev za delo PO
Ministrstvo je pristojno za zagotavljanje osnovnih materialnih pogojev, ki omogočajo bolj učinkovit in tekoč delovni proces pravosodnih organov,
ustvarjajo boljše pogoje dela, zagotavljajo osnovno varnost zaposlenih in uporabnikov ter predstavljajo tehnološko posodobitev poslovanja
pravosodnih organov. Za nemoteno in učinkovito delo PO je nujno potreben tudi nakup varnostne opreme. Prostori, v katerih poslujejo PO, so v
povprečju v zelo slabem stanju. Z obnovo objektov in investicijskim vzdrževanjem stavb PO se izboljšujejo delovni pogoji zaposlenih. Investicijsko
vzdrževanje pokriva izdelavo etažnih načrtov, geodetskih storitev, ureditev parcelacije, cenitve, ureditev ZK stanja, razne meritve ter vsa ostala
nujna obnovitvena in vzdrževalna dela. Delno so obnovitvena in vzdrževalna dela vezana na energetske obnove objektov in izpolnjevanju zahtev
učinkovite rabe energije, kar se v novi finančni perspektivi 2014-2020 večinoma rešuje v okviru EU sredstev. Ministrstvo za pravosodje upravlja s
proračunskimi sredstvi za zagotavljanje osnovnih sredstev in njihovo delovanje na področju informacijske tehnologije za potrebe pravosodnih
organov (državno odvetništvo, tožilstvo). Ministrstvo kupuje nujno strojno računalniško opremo kot nadomestilo oziroma dopolnilo za
zagotavljanje nemotenega delovanja pravosodnih organov. S sprotnim vzdrževanjem osnovnih sredstev informacijske tehnologije tako strojne, kot
programske opreme pri PO in vseh elementov komunikacijskih povezav na lokacijah posameznih oddelkov PO, je zagotovljeno njihovo nemoteno
delovanje. Zagotovljeno je tudi strokovno sprotno upravljanje lokalnih računalniških mrež in njihove povezave v prostrano omrežje s stalnim
nadzorom.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I03921 Realizacija prioritetnega plana investicij v stvarno premoženje

I08915 Delež sredstev za informatizacijo VDT RS glede na veljavni proračun

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

%

2009

2016

30,00

60,00

2011

1,00

2012 1,50

5,00

2013 2,50

5,00

2014 1,70

2,50

2015 1,44

4,00

2016 4,80

4,00

2017 26,00

4,00

2018 26,24

24,00

2019 0,00

24,00

2020 0,00

24,00

2021 0,00

24,00

2015 0,00

0,00

2017 66,97

75,00

2018 70,00

70,00

2019 0,00

60,00

2020 0,00

60,00

2021 0,00

60,00
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Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I03921 - Realizacija prioritetnega plana investicij v stvarno
premoženje
Ciljna vrednost ostaja nespremenjena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I03921 - Realizacija prioritetnega plana investicij v stvarno premoženje
Kumulativna vrednost prioritetnega letnega plana investicij v stvarno premoženje presega 25 mio EUR in zajema nakupe poslovnih prostorov,
investicijsko vzdrževanje stavbe PO in službenih stanovanj, stroške vezane na pravo urejenost stavbe PO in službenih stanovanj, upravljanje
službenih stanovanj, nakup službenih vozil, nabavo pohištva predvsem arhivskih omar, in varnostne opreme. V letu 2018 je bilo za navedena dela na
razpolago cca 6.440.000 €, ki so bila porabljena za: nujno posodobitev voznega parka (16 vozil), dobavo in montažo 6 kosov prehodnih detektorjev
kovin za pregled oseb dobava, 24 kosov ročnih detektorjev kovin za pregled oseb dobava, 2 kosov – pretočnih rentgenskih naprav za pregled
osebne prtljage, poštnih pošiljk in predmetov, izvedbo oziroma dograditev 24 sistemov tehničnega varovanja na 16 lokacijah, pridobitev
dokumentacije in plačane storitve vezane na pridobitev evropskih kohezijskih sredstev za energetsko prenov stavb pravosodnih organov ter plačan
vložek javnega partnerja v izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti 3 sodišč, nakup solastniškega deleža poslovnih prostorov na
Cafovi 1, Maribor in nakup prostorov na Ljubljanski cesti 1a, Celje, zamenjavo fasadno stavbno pohištvo na 5 sodiščih, obnovo strehe in ostrešja
ter ureditev meteorne kanalizacije na stavbi Okrožnega sodišča na Ptuju, dokončanja preureditve prostorov na Prešernovi 27, Celje vključno z
nabavo opreme, posodobitev kotlovnice s sanacijo ogrevalnega sistema Okrožnega sodišča v Mariboru, sanacijo kotlovnice Okrajnega sodišča v
Gornji Radgoni, izgradnjo 3 varnostnih območij za obravnavanje tajnih podatkov, izdelavo projektne in druge dokumentacija za investicijsko
vzdrževalna dela v naslednjem letu, geodetske storitve, druga manjša vzdrževalna dela ter plačani tekoči, obratovalni stroški in stroški upravljanja.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08915 - Delež sredstev za informatizacijo VDT RS glede na
veljavni proračun
Ciljne vrednosti v letih 2019-2021 za VDT se ne spreminjajo in ostajajo na 60%.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I08915 - Delež sredstev za informatizacijo VDT RS glede na veljavni
proračun
V letu 2019-2021 bo ministrstvo doseglo ciljno vrednost sredstev namenjeno informatizaciji VDT, in sicer 60% glede na veljavni proračun.

C3952 - Izvedba NSS
Prispeva k rezultatu: C7043 - Zagotavljanje prostorskih pogojev za delo PO
Namen investicije in s tem povezani cilji investicije so zagotoviti ustrezne delovne pogoje in potrebno stopnjo varnosti; zaposlenim in obiskovalcem
nuditi urejene in prijazne prostore; rešiti dolgotrajno prostorsko stisko pravosodnih organov v Ljubljani; združiti vse prvostopenjske pravosodne
organe na isti lokaciji; povečati učinkovitost in produktivnost dela; zmanjšati sodne zaostanke; zagotoviti boljšo organiziranost dela v pravosodnih
organih v Ljubljani ter zmanjšati stroške najemnin iz razloga gospodarnosti poslovanja. Prav tako je cilj investicije zagotovitev cilja »skoraj nič
energetske hiše«, s tem da nova sodna stavba predstavlja nadomestno, skoraj nič energijsko stavbo, ki bo nadomestila energetsko neučinkovite
prostore, v katerih sedaj poslujejo, tako v lastnih kot tudi najetih prostorih pravosodni organi v Ljubljani.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04071

Faza izvedbe

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Dos. VREDNOST

število

2010

2,00

2011

1,50

Cil. VREDNOST

2012

1,50

2,00

2013

1,50

2,00

2014

1,50

1,50

2015

1,50

2,00

2016

1,50

2,00

2017

1,50

1,50

2018

1,50

1,50

2019

0,00

1,50

2020

0,00

1,50

2021

0,00

1,50

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04071 - Faza izvedbe
Zaradi krčenja finančnih sredstev se izvedba 2. faze prenaša v prihodnja leta. V kolikor bodo zagotovljena sredstva se v letu 2020 in 2021 planira
izdelava projektne naloge in investicijske dokumentacije, preveritve JZP, izvedba predhodnih del za potrebe razpisne dokumentacije za izvedbo
natečaja, izvedba natečaja ter pričetek izdelave projektne dokumentacije.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04071 - Faza izvedbe
Druga faza še ni zaključena.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS
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I04071

Faza
izvedbe

V 1. fazi analiza, nakup zemljišča, 2. fazi pridobitev projektne in inv. dokumentacije, pridobitev soglasij in upravnih dovoljenj, 3. faza gradnja z
nadzorom, 4. nakup opreme, 5. faza zaključek investicije

2030-18-S001 - Učinkovito pravosodje 14-20
Opis skupine projektov
Znotraj skupine projektov se bodo financirale aktivnosti projekta Učinkovito pravosodje 14-20.

Neposredni učinki
C7452 - Izvajanje podaktivnosti operacije Učinkovito pravosodje
Prispeva k rezultatu: C7451 - Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov in dvig kompetenc zaposlenih v pravosodju
Z izvajanjem podaktivnosti operacije Učinkovito pravosodje se bo izboljšala kakovost pravosodnih procesov in dvignile kompetence zaposlenih v
pravosodju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09898

Število izvedenih podaktivnosti

VIR ME
število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2016

0,00

2017

0,00

0,00

2018

9,00

3,00

2019

4,00

0,00

2020

3,00

0,00

2021

3,00

0,00

2022

3,00

0,00

2023

16,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09898 - Število izvedenih podaktivnosti
Zaradi zamika pri izdaji odločitve o podpori za izvajanje operacije Učinkovito pravosodje se je k aktivnemu izvajanju podaktivnosti operacije
Učinkovito pravosodje pristopilo šele po izdaji odločitve (odločitev s strani Organa upravljanja izdana, 21. 9. 2016). V letu 2017 tako ni bila do konca
izvedena nobena podaktivnost. Ker je bilo potrebno vse podaktivnosti operacije Učinkovito pravosodje, ki vsebujejo IT komponento prilagoditi
vzpostavljeni skupni infrastrukturi je prišlo do dodatnega časovnega zamika pri izvajanju – pripravljena in potrjena je bila sprememba operacije
Učinkovito pravosodje (1. sprememba Odločitve s strani Organa upravljanja je bila izdana, 5. 7. 2018), in vključevala prilagoditev operacije v delu, ki
se navezuje na skupno infrastrukturo. V letu 2018 so bile zaključene tri (3) podaktivnosti, poleg tega pa potekajo aktivnosti izvajanja še na sedmih
(7) podaktivnostih. Do konca leta 2019 se v okviru operacije Učinkovito pravosodje pričakuje izvedba štirih (4) podaktivnosti, do konca leta 2020
izvedba treh (3) in do konca leta 2021 izvedba še treh (3) podaktivnosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09898 - Število izvedenih podaktivnosti
V letu 2018 so bile zaključene tri (3) podaktivnosti, poleg tega pa potekajo aktivnosti izvajanja še na sedmih (7) podaktivnostih. Do konca leta 2019
se v okviru operacije Učinkovito pravosodje pričakuje izvedba štirih (4) podaktivnosti, do konca leta 2020 izvedba treh (3) in do konca leta 2021
izvedba še treh (3) podaktivnosti.

09 - PRAVOSODJE
0901 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja
090102 - Administracija na področju pravosodja

Opis podprograma
Osnovni namen podprograma je zagotavljanje osnovnih pogojev za delo Ministrstva za pravosodje. Znotraj podprograma se zagotavljajo sredstva
za plače, materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje ministrstva, vključujoč informatizacijo (v okviru zakonskih pristojnosti, saj je
del materialnih stroškov ter investicij in investicijskega vzdrževanja v zvezi z objektom in informatizacijo prenesen na MJU). V okviru podprograma
se zagotavlja izdelava službenih oblačil (tog) za pravosodne funkcionarje (sodniki, državni tožilci in državni odvetniki). Službena oblačila za
pravosodne funkcionarje so pri opravljanju njihovih funkcij neobhodno potrebna. Cilj izvajanja aktivnosti je zagotavljanje osnovnih pogojev za
delo pravosodnih funkcionarjev, v končni posledici pa seveda zagotavljanje delovanja pravne države (pravna podlaga: 61. člen Zakona o sodniški
službi, Zakon o državnem odvetništvu in 53. člen Zakona o državnem tožilstvu).

2030-18-0006 - Zagotavljanje pogojev za delo PO 2018-2021
Opis ukrepa
Gre za zagotavljanje prostorskih pogojev (najemi) za delo pravosodnih organov. Poleg tega se s tem ukrepom glede na izkazane potrebe zagotavlja
tudi nakupe tog ter izvedba različnih raziskav, ipd.
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Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izračun in ocena pravic porabe temelji na porabi preteklih let ter poznanih dejstvih oziroma oceni morebitnih odstopanj v prihodnjih letih.

Neposredni učinki
C7408 - Zagotavljanje pogojev za delo-najemnine, toge,..
Prispeva k rezultatu: C7043 - Zagotavljanje prostorskih pogojev za delo PO
Ministrstvo je pristojno za zagotavljanje prostorskih pogojev potrebnih za delovanje pravosodnih organov, kar se izvaja tudi preko najema
poslovnih prostorov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09851

Kvadratura najetih prostorov

I09852

VIR ME IZH. LETO

Zagotovitev potreb po togah (nakupi/vloge)

m2 2017

%

2017

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

44.000,00

2018

44.000,00

44.237,65

2019

44.000,00

0,00

2020

44.000,00

0,00

2021

44.000,00

0,00

2018

70,00

100,00

2019

70,00

0,00

2020

70,00

0,00

2021

70,00

0,00

70,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09851 - Kvadratura najetih prostorov
Ciljne vrednosti ostanejo nespremenjene.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09851 - Kvadratura najetih prostorov
Sledi se zastavljenemu cilju racionalizacije in zmanjšanja najetih prostorov za potrebe pravosodnih organov (za več kot 2.500 m2 manj najetih
površin glede na leto 2017), vendar se hkrati pojavljajo potrebe po novih najemih. Konec leta 2018 je bilo sklenjenih 66 pogodb za najem prostorov
za potrebe pravosodnih organov. Znižanje je posledica odpoved petih najemnih pogodb za dvoje poslovnih prostorov, ki smo jih v letu 2017 kupili
ter zaradi spremembe lastništva podpisovanje ene pogodbe namesto dveh. V obravnavi je že deset vlog pravosodnih organov po dodatnih
pisarniških in arhivskih prostorih iz naslova spremembe predpisov.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09852 - Zagotovitev potreb po togah (nakupi/vloge)
Cilji so zastavljeni v enakem obsegu kot v preteklih letih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09852 - Zagotovitev potreb po togah (nakupi/vloge)
Presegli smo zastavljeni cilj, v letu 2018 smo zagotovili 72 tog oziroma pozitivno rešili vse vloge.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1-UPB4

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

ZSPDPO

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO)

2030-20-0003 - Podporna dejavnost in administracija
Opis ukrepa
Znotraj ukrepa se v skladu z veljavnimi predpisi financirajo plače javnih uslužbencev ter ostali stroški, ki so potrebni za nemoteno delovanje
ministrstva. 90% planiranega zneska bo namenjenega izplačilu plač zaposlenih na Ministrstvu za pravosodje, preostanek pa za materialne stroške.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izračuni temeljijo na predvidenem številu zaposlenih ter oceni porabe materialnih stroškov na posameznega zaposlenega.

Neposredni učinki
C7665 - Podporna dejavnost in administracija
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Cilj je zagotoviti ustrezno višino sredstev za delovanje ministrstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10479 Sredstva namenjena izobraževanju/število zaposlenih

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

EUR 2019

200,00

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2021

200,00

0,00

2022

0,00

0,00
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Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10479 - Sredstva namenjena izobraževanju/število zaposlenih
Na podlagi izvedene meritve organizacijske klime bo ministrstvo z namenom povečanja učinkovitosti delovanja ministrstva v prihodnje organiziralo
večje število izobraževanj na temo vodenja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I10479 - Sredstva namenjena izobraževanju/število zaposlenih
/

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2021

197,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1

Zakon o državni upravi (ZDU-1)

ZJU

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

2030-20-0004 - Nadzor nad izvajanjem zakon. in sprem. dejavnosti
Opis ukrepa
Znotraj ukrepa se financirajo revizije vezane na 106. člen ZFPPIPP ter dejavnosti Direktorata za civilno pravo. S tem ukrepom se zagotavlja izvajanje
revizorskih storitev, pregled dokumentacije stečajnega dolžnika, ki jo je prevzel stečajni upravitelj v zvezi s postopkom zaradi insolventnosti in
dokumentacije, ki jo mora voditi upravitelj.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle porabe ter ocenjenega števila revizij.

Neposredni učinki
C7666 - Nadzor v skladu z zakonodajo na podlagi 106. člena ZFPPIPP
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Število opravljenih nadzorov v skladu s sprejeto zakonodajo na podlagi izvedbe JN, da se z izbrano revizijsko hišo v postopku JN sklene pogodba.
Predmet pogodbe je izvajanje storitev nadzora nad delom upraviteljev po 106. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju. Minister izda sklep o izvedbi nadzora nad delom upravitelja, v katerem določi revizorja, ki opravi pregled
(tako določen revizor brez soglasja ministra ne sme vključiti v delo drugega revizorja), po potrebi pa glede na načrtovano vsebino pregleda še
javnega uslužbenca Ministrstva za pravosodje. Vsebina sklepa o izvedbi nadzora: v sklepu o izvedbi nadzora nad delom upravitelja minister
revizorju, ki je izbran na podlagi izvedenega javnega naročila naloži, da v konkretnem insolventnem postopku opravi pregled dokumentacije
stečajnega dolžnika ter določi čas, v katerem mora revizor opraviti pregled (izvedba pregleda dokumentacije, priprava poročila, posredovanje
poročila upravitelju v seznanitev in oddaja poročila z ugotovitvami ministrstvu, seznanitev ministra, če upravitelj zavrača (onemogoča) pregled
dokumentacije posameznega stečajnega postopka po predhodnem sklepu ministra, obveza revizorja varovati zaupnost poslovno občutljivih
podatkov, ki jih dobi med izvajanjem nadzora).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10480

Število revizij (106. člen ZFPPIPP)

VIR ME
Število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2019

13,00

2021

13,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10480 - Število revizij (106. člen ZFPPIPP)
Sprememb ciljnih vrednosti ne pričakujemo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I10480 - Število revizij (106. člen ZFPPIPP)
Dosežena vrednost ostaja v skladu z zastavljeno.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1-UPB4

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

ZFPPIPP

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

2030-20-0005 - Izvajanje dela dodeljenih sodnikov na MP po ZSS
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Opis ukrepa
Na ministrstvu opravljajo dela tudi dodeljeni sodniki. Planirana sredstva so namenjena izplačilom plač.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izhodišča temeljijo na predvidenem številu dodeljenih sodnikov, ki bodo opravljali naloge na ministrstvu.

Neposredni učinki
C7667 - Dodeljeni sodniki
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Na ministrstvu opravljajo specifične naloge dodeljeni sodniki.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10481

Število dodeljenih sodnikov na MP

VIR ME
Število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2019

3,00

2020

8,00

0,00

2021

8,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10481 - Število dodeljenih sodnikov na MP
Poleg dodeljenih sodnikov, ki bodo opravljali redno delo, se v letih 2020 in 2021 pričakuje dodelitev še dodatnih štirih sodnikov za namen priprave
in izvajanja aktivnosti v zvezi s predsedovanjem Svetu EU.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I10481 - Število dodeljenih sodnikov na MP
V letu 2019 opravljajo delo na ministrstvu trije dodeljeni sodniki.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2021

196,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZSS

Zakon o sodniški službi (ZSS)

2030-20-0006 - Presoja ustreznosti kandidatov (57. člen ZDOdv)
Opis ukrepa
Sredstva znotraj ukrepa bodo namenjena kritju stroškov delovanja Komisije za presojo ustreznosti kandidatov po 57. členu Zakona o državnem
odvetništvu.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izhodišče na katerem temelji izračun je ocenjeno število sklicov komisije, ki bo presojala usreznost kandidatov v skladu z 57. členom Zakona o
državnem odvetništvu.

Neposredni učinki
C7671 - Zagotavljanje kadrovskih pogojev Državnega odvetništva RS
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Skladno s 57. členom Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv) Komisija za presojo ustreznosti kandidatov sodeluje v postopkih imenovanja
generalnega državnega odvetnika in postopkih izbire višjih državnih odvetnikov. Komisijo, ki jo za 5 let imenuje minister za pravosodje, sestavljajo
predsednik in trije člani (predsednik komisije je višji ali vrhovni sodnik, ki ga z njegovim soglasjem predlaga Sodni svet, člani komisije pa so višji ali
vrhovni državni tožilec, ki ga z njegovim soglasjem predlaga Državnotožilski svet, višji državni odvetnik, ki ga z njegovim soglasjem predlaga
generalni državni odvetnik, in pravni strokovnjak, ki ga z njegovim soglasjem predlaga minister). Skladno s petim odstavkom 57. člena ZDOdv imajo
predsednik in člani komisije pravico do povrnitve potnih stroškov in do sejnine v višini, ki jo na predlog državnega odvetništva s sklepom določi
minister. Sredstva se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10482

Število zasedanj komisije

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

Število

2020

5,00

2020

5,00

0,00

2021

5,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10482 - Število zasedanj komisije
Predvideva se, da bo v posameznem letu komisija zasedala petkrat.
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I10482 - Število zasedanj komisije
/

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDOdv

Zakon o državnem odvetništvu

2030-15-S001 - Nakupi opreme (vključno z inform.) ter vozil za MP
Opis skupine projektov
Skupina projektov vsebuje projekte s področja informatizacije (vključujoč DT/DO) ter nakupov opreme in vozil za potrebe MP.

Neposredni učinki
C6587 - Informatizacija in investicijsko vzdrževanje
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Razmerje sredstev za informatizacijo napram sredstvom za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

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

I08909 Delež sredstev za informatizacijo MP (glede na PP744710)

I08910 Delež sredstev za investicije in inv. vzdrževanje ter nakupe MP

%

%

2016

2016

94,00

6,00

2017 90,00

65,00

2018 93,00

68,00

2019 67,00

0,00

2020 79,00

0,00

2021 82,00

0,00

2017 10,00

35,00

2018 7,00

26,32

2019 15,00

0,00

2020 15,00

0,00

2021 15,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08909 - Delež sredstev za informatizacijo MP (glede na
PP744710)
V letu 2020 in 2021 se ciljna vrednost poveča, zaradi dodatnih potreb.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I08909 - Delež sredstev za informatizacijo MP (glede na PP744710)
Ciljno vrednost v letu 2019 spreminjamo na 67%, saj sredstva v tem obsegu zadoščajo za izvedbo zastavljenih projektov. Odprti projekti (ASOD,
vzdrževanje strojne opreme audio/video in rezervacija sredstev za anonimizacijo sodb), tudi v letu 2019 ne bodo realizirani.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I08910 - Delež sredstev za investicije in inv. vzdrževanje ter
nakupe MP
Ciljne vrednosti se gibljejo med 7 % in 15%.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I08910 - Delež sredstev za investicije in inv. vzdrževanje ter nakupe MP
V letu 2018 je delež sredstev namenjenih nakupom opreme MP znašal 32,27% glede na vsa zagotovljena sredstva na postavki investicije in
investicijsko vzdrževanje MP, saj se je ministrstvo odločilo, da bo bistveno povečalo višino sredstev namenjeno posodobitvi oziroma pridobitvi
opreme, ker so se zaradi nezadostne zagotovitve sredstev v zadnjih letih, z izjemo leta 2017, potrebe glede opreme kopičile, stanje pa je postalo
alarmantno in je bilo ogroženo nemoteno delovanje ministrstva.

09 - PRAVOSODJE
0901 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja
090103 - Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju

Opis podprograma
Podprogram obsega teoretično in praktično usposabljanje vseh zaposlenih, tako funkcionarjev kot osebja v pravosodju in tudi cenilcev, izvedencev
in tolmačev, ki sodelujejo v postopkih, za specifično delo v pravosodju, ki privedejo do meritorne odločbe, in tudi ostalih poklicev, ki delujejo v
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pravosodju, z zagotavljanjem izvedbe Pravniškega državnega izpita in priprav nanj. To se dosega z organizacijo izobraževanj in izvedbo izpitov.
Zagotavlja se tudi večja usposobljenost izvršiteljev in stečajnih upraviteljev z usposabljanji in izvedbami preizkusov znanj. Končni cilj je v večji
pravni varnosti državljanov s hitrejšo in kvalitetnejšo izvedbo sodnih postopkov vključno z izvršbo. Z dobrim znanjem izvršiteljev in stečajnih
upraviteljev se veča plačilna disciplina državljanov s hitrim poplačilom upnikov in posledično hitrejša in kvalitetnejša izvedba stečajnih postopkov.

2030-18-0007 - Izobraževanje in uspos. v pravosodju 2018-2021
Opis ukrepa
Organizacija izobraževanj za zaposlene v pravosodnih organih.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izračun in ocena pravic porabe temelji na porabi preteklih let ter poznanih dejstvih oziroma oceni morebitnih odstopanj v prihodnjih letih.

Neposredni učinki
C7409 - Izobraževanje in usposabljanje v pravosodju
Prispeva k rezultatu: C3994 - Zagotavljanje aktualnih izobraževanj v pravosodju
S pomočjo izobraževanj in izdajanjem strokovnih publikacij se želi doseči večjo usposobljenost sodnikov, državnih tožilcev, državnih odvetnikov, da
brez odlašanja in kvalitetno izvajajo svoje pristojnosti v sodnem procesu.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09853 Št. izdanih biltenov

I09854 Št. izobraževanj za pravosodne organe

I09855 Št. udeležencev izobraževanj za pravosodne organe

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2017

število 2017

število 2017

4,00

220,00

7.000,00

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2018

4,00

3,00

2019

4,00

0,00

2020

4,00

0,00

2021

4,00

0,00

2018

220,00

480,00

2019

350,00

0,00

2020

350,00

0,00

2021

350,00

0,00

2018

7.000,00

12.820,00

2019

10.000,00

0,00

2020

10.000,00

0,00

2021

10.000,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09853 - Št. izdanih biltenov
Glede na kadrovske in finančne možnosti ostajajo ciljne vrednosti podobne kot v preteklih letih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09853 - Št. izdanih biltenov
Glede na trende v prvem polletju in že načrtovane aktivnosti v nadaljevanju leta 2019 se pričakuje 100 % realizacija cilja.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09854 - Št. izobraževanj za pravosodne organe
Center za izobraževanje v pravosodju je za izvrševanje nekaterih svojih dejavnosti pridobil evropska sredstva, na podlagi katerih so se njegove
kadrovske in finančne možnosti povečale, zato se za čas črpanje evropskih sredstev predvideva višjo ciljno vrednost števila izobraževanj od
izhodiščne vrednosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09854 - Št. izobraževanj za pravosodne organe
Glede na trende v prvem polletju in že načrtovane aktivnosti v nadaljevanju leta 2019 se pričakuje 100 % realizacija zastavljenega cilja, ob
predpostavki stabilizacije pogojev za izvajanje načrtovanega (stalna kadrovska zasedba, razpoložljiva sredstva,..).

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09855 - Št. udeležencev izobraževanj za pravosodne organe
Ciljna vrednost se prilagaja številu zaposlenih v pravosodnih organih in povečanemu številu izobraževanj na račun pridobljenih evropskih sredstev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09855 - Št. udeležencev izobraževanj za pravosodne organe
Glede na trende v prvem polletju in že načrtovane aktivnosti v nadaljevanju leta 2019 se pričakuje 100 % realizacija zastavljenega cilja, ob
predpostavki stabilizacije pogojev za izvajanje načrtovanega (stalna kadrovska zasedba, razpoložljiva sredstva,..).

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZS

Zakon o sodiščih (ZS)

ZSS

Zakon o sodniški službi (ZSS)
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2030-18-0008 - Izobraževanje PDI 2018-2021
Opis ukrepa
Znotraj ukrepa se financirajo izobraževanja, ki pripomorejo k ustrezni usposobljenosti za pristop k Pravniškemu državnemu izpitu.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izračun in ocena pravic porabe temelji na porabi preteklih let ter poznanih dejstvih oziroma oceni morebitnih odstopanj v prihodnjih letih.

Neposredni učinki
C7410 - Usposabljanje kandidatov za pristop k izpitu PDI
Prispeva k rezultatu: C3994 - Zagotavljanje aktualnih izobraževanj v pravosodju
Cilj je zagotavljanje kvalitetnega znanja in usposobljenosti oseb, v povezavi s praktično usposobljenostjo oseb, ki nastopajo v pravosodnih
poklicih (sodniki, tožilci, odvetniki, notarji, itd.). Po ZUJF je izpit plačljiv in gre za lastno dejavnost. Iz proračunskih sredstev Center za izobraževanje
v pravosodju izvaja seminarje za pripravo na pravniški državni izpit v skladu s Zakonom o pravniškem državnem izpitu. V tem okviru se iz proračuna
krijejo stroški izpitov iz Sodnega reda in Državnotožilskega reda. S tem se poveča znanje osebja na teh PO in doseže boljše delo PO.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09856 Št. kandidatov, ki so pristopili k opravljanju izpita PDI

I09857 Št. udeležencev usposabljanj

I09858 Št. usposabljanj

IZH. LETO IZH. VREDNOST

število 2017

število 2017

število 2017

300,00

2.000,00

90,00

LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST
2018

300,00

244,00

2019

300,00

0,00

2020

300,00

0,00

2021

300,00

0,00

2018

2.000,00

3.674,00

2019

3.500,00

0,00

2020

4.000,00

0,00

2021

4.000,00

0,00

2018

90,00

138,00

2019

130,00

0,00

2020

130,00

0,00

2021

130,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09856 - Št. kandidatov, ki so pristopili k opravljanju izpita PDI
Zaradi manjšega števila pripravnikov na sodiščih v preteklih letih ter zaradi zmanjšanega števila diplomantov pravnih fakultet, je bilo pristopov k
pravniškemu državnemu izpitu manj, kot je bilo predvideno, vendar je pričakovati, da se bo število kandidatov povečalo, na kar kaže tudi dejstvo, da
se je v letu 2018 povečalo število kandidatov, ki so pristopili k opravljanju izpita PDI.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09856 - Št. kandidatov, ki so pristopili k opravljanju izpita PDI
Do odstopanj od zastavljenih vrednosti v kazalniku je prišlo zaradi manjšega števila vloženih zahtev za opravljanje PDI, kar se pripisuje manjšemu
številu pripravnikov na sodiščih v preteklih letih ter zmanjšanju števila diplomantov pravnih fakultet.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09857 - Št. udeležencev usposabljanj
Zaradi ponovnega povečanja števila pripravnikov na sodiščih je večja udeležba na seminarjih za pripravo na PDI. Glede na ciljno vrednost v letu
2018 se je število udeležencev usposabljanj precej dvignilo, zato se predvideva, da bo tudi v letu 2019 enako zanimanje za tovrstne seminarje, kar
kaže tudi število udeležencev dosedanjih usposabljanj do konca aprila 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09857 - Št. udeležencev usposabljanj
Zaradi ponovnega povečanja števila pripravnikov na sodiščih se je zelo povečala tudi udeležba na seminarjih za pripravo na PDI.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09858 - Št. usposabljanj
Zaradi večjega števila pripravnikov se je število seminarjev že v letu 2017 povečalo, dodani pa so bili tudi novi seminarji, katerih izvajanje se je
zaradi velikega zanimanja nadaljevalo tudi v letih 2018 in 2019, zato se načrtuje njihovo izvajanje tudi v letih 2020 in 2021.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09858 - Št. usposabljanj
Zaradi dosedanjega odziva pripravnikov se načrtuje, da se predvideno število seminarjev ohrani.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZPDI-UPB1

Zakon o pravniškem državnem izpitu (uradno prečiščeno besedilo) (ZPDI-UPB1)

2030-13-S003 - Dejavnost CIP
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Opis skupine projektov
Strokovno izpopolnjevanje pravnikov.

Neposredni učinki
C6418 - Nakup opreme za potrebe CIP
Prispeva k rezultatu: C3994 - Zagotavljanje aktualnih izobraževanj v pravosodju
V okviru programa je nujno potrebno zagotoviti osnovna sredstva (stoli, mize, klime,…) ter informacijsko tehnologijo (skenerji, tiskalniki,…) za
ustrezno izvajanje seminarjev in izpitov za potrebe pravosodnih organov. Z nakupom moderne opreme ter učnih pripomočkov se je izboljšala
kakovost podajanja izobraževanj s tem pa tudi večja zadovoljnost uporabnikov naših storitev. S tem, da Center lahko nemoteno izvaja svojo
funkcijo, se povečuje usposobljenost vseh, ki sodelujejo v procesu sojenja, in se s tem povečuje pravna varnost državljanov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07466

% realizacije letnega načrta nakupa opreme

VIR ME IZH. LETO
%

2012

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

100,00

2013

100,00

100,00

2014

10,00

100,00

2015

100,00

100,00

2016

100,00

50,00

2017

100,00

100,00

2018

100,00

50,00

2019

100,00

0,00

2020

100,00

0,00

2021

100,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07466 - % realizacije letnega načrta nakupa opreme
Nakup opreme se izvede glede na ugotovljene potrebe v skladu z možnostmi.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I07466 - % realizacije letnega načrta nakupa opreme
Pričakuje se izvedba nabave vse potrebne opreme.

09 - PRAVOSODJE
0901 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja
090104 - Mednarodno pravno sodelovanje

Opis podprograma
Ta podprogram je namenjen udeležbi na področju sodelovanja z evropskimi in drugimi mednarodnimi integracijami, bilateralnemu in regionalnemu
sodelovanju, mednarodnim aktivnostim na ekspertni in ministrski ravni, ter plačevanju članarin v mednarodnih organizacijah. S temi sredstvi se
financirajo tudi prevodi dokumentov v postopkih mednarodne pravne pomoči.
Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč načrtuje, izvaja in usklajuje naloge ministrstva s področja EU zadev in
mednarodnega sodelovanja. Gre za sodelovanje v EU, mednarodnih organizacijah (Svet Evrope, OZN, OECD, Haaška konferenca za mednarodno
zasebno pravo, Unidroit, Uncitral, ICTY, UNDOC, ICC, ICA, RCPAR in druge), pobudah in projektih; regionalno in bilateralno sodelovanje na
ekspertni in ministrski ravni; mednarodno razvojno sodelovanje.
Aktivnosti urada so pogojene z mednarodnimi obveznostim RS ter aktualnimi vsebinami na mednarodnem parketu. Urad aktivno sodeluje pri
zakonodajnih aktivnostih EU (priprava in zastopanje stališč RS, pogajanja glede aktov EU in odprte problematike na področju civilnih,
gospodarskih, sodno-organizacijskih in kazenskih zadev) ter pri pogajanjih za druge mednarodne pravne akte (konvencije, sporazume, deklaracije,
itd.). Pomemben poudarek je dan tudi koordinaciji izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.
Na področju mednarodne pravne pomoči se izvršuje odločanje in naloge, ki izhajajo iz mednarodnih obveznostih, ki jih je Republika Slovenija
prevzela z sklenitvijo večstranskih in dvostranskih mednarodnih pogodb ter obveznosti, ki izhajajo iz notranjih predpisov, ki urejajo mednarodno
pravno pomoč. Mednarodna pravna pomoč v civilnih in kazenskih zadevah zajema delo na konkretnih zadevah mednarodne pravne pomoči, in sicer
posredovanje med domačimi in tujimi pravosodnimi in nekaterimi drugimi organi pri vročanju pisanj, pridobivanju dokazov, odstopov in prevzemov
kazenskega pregona in priznanju ter izvršitvi tujih sodnih odločb. V okvir mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah pa sodi tudi izdajanje
odločb v zadevah izročitev in priprava prošenj za izročitev, izdaja odločb o tranzitu obsojencev in priprava prošenj za tranzit, izvajanje postopkov
prenosov izvršitve kazni ter izdaja soglasij za kazenski pregon. V tem okviru se zagotavlja tudi pripravo in posredovanje obvestil o notranji
zakonodaji Republike Slovenije tujim pravosodnim organom ter pomoč pri pridobivanju obvestil o vsebini tujega prava domačim pravosodnim
organom. Poleg navedenega se opravlja tudi nadoveritve podpisov in pečatov sodnikov, notarjev in tolmačev na javnih listinah, izdanih na ozemlju
Republike Slovenije, za uporabo v tujini. Upoštevajoč dejstvo, da gre v zadevah izročitev, tranzitov in prenosov izvršilne kazni, za odločanje v
upravnih postopkih, ki vključujejo tujce, ki jim je odvzeta prostost oziroma poslovanje s tujimi pravosodnimi organi, je potrebno zagotavljati prevod
upravnih odločb in dopisov v tuje jezike, kar zahteva finančna sredstva.

2030-18-0009 - Medn. sodel. in sodel. z evr. integracijami 18-21
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Opis ukrepa
Ta ukrep je namenjen financiranju udeležb na področju sodelovanja z evropskimi integracijami ter bilateralnim obiskom ministra. Financira se tudi
prevode dokumentov v postopkih mednarodne pravne pomoči ter plačevanje članarin v mednarodnih organizacijah. Poleg tega se financirajo
aktivnosti s področja patentnega sodišča in CAM.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izračun in ocena pravic porabe temelji na porabi preteklih let ter poznanih dejstvih oziroma oceni morebitnih odstopanj v prihodnjih letih.

Neposredni učinki
C7411 - Udeležba in prispevek Ministrstva za pravosodje pri sodelovanju z evropskimi integracijami
Prispeva k rezultatu: C3756 - Uspešno mednarodno sodelovanje in učinkovito reševanje zadev mednarodne pravne pomoči
Udeležba oziroma sodelovanje na področju evropskih integracij, bilateralno sodelovanje ter izvajanje postopkov mednarodne pravne pomoči.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST

I09859 Udeležba oz. sodelovanje na področju evropskih integracij

%

2017

100,00

LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST
2018

100,00

95,00

2019

100,00

0,00

2020

100,00

0,00

2021

100,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09859 - Udeležba oz. sodelovanje na področju evropskih
integracij
Ciljne vrednosti ostajajo nespremenjene.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09859 - Udeležba oz. sodelovanje na področju evropskih integracij
Dosežena vrednost je malo manjša od zastavljene, vendar v skladu s prioritetami Urada za mednarodno sodelovanje. V letu 2020 in 2021 načrtujemo
polno udeležbo na vseh sestankih, predvsem tistih v okviru EU (z vidika predsedovanja Svetu EU v 2021).

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2021

196,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1-UPB4

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

2031 - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Oris proračunskega uporabnika
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij in pripora,
predvsem v smislu obravnavanja in ravnanja z zaprtimi osebami, zagotavljanja bivalnih, kadrovskih, materialnih in drugih pogojev za življenje in delo
v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij, spoštovanja pravic zaprtih oseb oziroma izvajanja obveznosti, ki jih za zaprte osebe in zaposlene
nalagajo veljavni predpisi. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij v svoji sestavi vključuje kot organizacijske enote - urade - generalni urad,
zavode za izvrševanje kazenskih sankcij in prevzgojni dom.

09 - PRAVOSODJE
0905 - Izvrševanje kazenskih sankcij
090501 - Izvrševanje kazenskih sankcij - zapori

Opis podprograma
Osnovno poslanstvo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem zagotavljati za družbo, zaprte osebe
in zaposlene varne zapore, ki zagotavljajo možnost resocializacije zaprtim osebam.
Obravnava zaprtih oseb mora biti organizirana tako, da zaprte osebe usposablja za življenje na prostosti in jih odvrača od ponavljanja kaznivih
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dejanj, da bodo po prestani kazni lahko živele v skladu z veljavnimi pravnimi in moralnimi normami.
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na:
- izvrševanje kazenskih sankcij in pripora;
- organizacijo in vodenje zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma;
- zagotavljanje finančnih, materialnih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje zavodov in prevzgojnega doma;
- usposabljanje kadrov za potrebe izvrševanja kazenskih sankcij;
- uveljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je bila odvzeta prostost.

2020-11-0002 - izvrševanje kazenskih sankcij
Opis ukrepa
Osnovno poslanstvo je izvrševanje različnih kazenskih sankcij in pripora. Gre predvsem za izvrševanje zapornih kazni in vzgojnih ukrepov oddaje v
prevzgojni dom, za izvrševanje pripora, za organizacijo in vodenje zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma, za zagotavljanje
finančnih, materialnih, kadovskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje uradov, za usposabljaje kadrov za potrebe izvrševanja kazenskih sankcij,
za uveljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je bila odvzeta prostost.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe, se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij in pripora, organizacijo in vodenje
zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma, zagotavljanje finančnih, materialnih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za
delovanje zavodov in prevzgojnega doma, usposabljanje kadrov za potrebe izvrševanja kazenskih sankcij.

Neposredni učinki
C0424 - Izvrševanje zapornih kazni, vzgojnih ukrepov in izvrševanje pripora
Prispeva k rezultatu: C2237 - Število vseh obravnav na leto
Ko govorimo o izvrševanju kazenskih sankcij, govorimo o izvrševanju zapornih kazni in vzgojnih ukrepov oddaje v prevzgojni dom. Prizadevamo si,
da so zapori varni za družbo, zaprte in zaposlene, ter da zagotavljajo možnost resocializacije zaprtim osebam. To pomeni, da mora biti obravnava
zaprtih oseb organizirana tako, da jim omogoča usposabljanje za življenje na prostosti, da bodo po prestani kazni lahko živeli v skladu z veljavnimi
pravnimi in moralnimi normami.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000785 Število vključenih zaprtih oseb v delo

I000787 Število vključenih zaprtih oseb v različne oblike obravnave

I000788 Število vključenih zaprtih oseb v usposabljanje in izobraževanje

VIR ME

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

Število 2009

Število 2009

Število 2009

577,00

4.186,00

4.001,00

2011

768,00

2012 636,00

500,00

2013 813,00

500,00

2014 630,00

500,00

2015 628,00

500,00

2016 674,00

500,00

2017 718,00

500,00

2018 706,00

550,00

2019 0,00

550,00

2020 0,00

550,00

2021 0,00

550,00

2011

4.975,00

2012 5.040,00

4.000,00

2013 4.543,00

5.500,00

2014 4.666,00

5.500,00

2015 3.905,00

5.500,00

2016 3.555,00

5.500,00

2017 3.280,00

5.500,00

2018 3.504,00

3.500,00

2019 0,00

3.500,00

2020 0,00

3.500,00

2021 0,00

3.500,00

2011

450,00

2012 593,00

4.000,00

2013 413,00

500,00

2014 431,00

500,00

2015 437,00

500,00

2016 741,00

500,00

2017 407,00

500,00

2018 495,00

450,00

2019 0,00

450,00

2020 0,00

450,00
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2021 0,00
I04311 Št. prostih izhodov

I04313 Št. samomorov

I04318 Št. zlorab ugodnosti

I04322 Št. obravnav odvisnikov od droge

Število 2009

št oseb 2009

Število 2009

Število 2009

10.348,00

2,00

74,00

535,00

2011

450,00

10.767,00

2012 12.141,00

10.800,00

2013 13.367,00

10.800,00

2014 10.919,00

10.800,00

2015 10.794,00

10.800,00

2016 13.155,00

10.800,00

2017 12.490,00

10.800,00

2018 11.402,00

10.000,00

2019 0,00

10.000,00

2020 0,00

10.000,00

2021 0,00

10.000,00

2011

2,00

2012 3,00

0,00

2013 0,00

0,00

2014 0,00

0,00

2015 3,00

0,00

2016 0,00

0,00

2017 1,00

0,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2020 0,00

0,00

2021 0,00

0,00

2011

58,00

2012 58,00

80,00

2013 61,00

80,00

2014 62,00

80,00

2015 46,00

80,00

2016 79,00

80,00

2017 77,00

80,00

2018 59,00

70,00

2019 0,00

70,00

2020 0,00

70,00

2021 0,00

70,00

2011

545,00

2012 853,00

500,00

2013 620,00

550,00

2014 589,00

550,00

2015 834,00

550,00

2016 859,00

550,00

2017 796,00

550,00

2018 830,00

550,00

2019 0,00

550,00

2020 0,00

550,00

2021 0,00

550,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000785 - Število vključenih zaprtih oseb v delo
Izhajajoč iz števila vključenih zaprtih oseb v delo v preteklih letih in glede na oceno števila zaprtih oseb ciljnih vrednosti nismo spreminjali in
ostajajo enake tudi za prihodnji dve leti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000785 - Število vključenih zaprtih oseb v delo
Število vključenih zaprtih oseb v delo v letu 2019 smo oblikovali glede na število vključenih zaprtih oseb v delo v preteklih letih in glede na oceno
števila zaprtih oseb, zato predvidevamo, da bo ob koncu leta 2019 zastavljen cilj realiziran.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000787 - Število vključenih zaprtih oseb v različne oblike
obravnave
Izhajajoč iz števila vključenih zaprtih oseb v različne oblike obravnave v preteklih letih in glede na oceno števila zaprtih oseb ciljnih vrednosti nismo
spreminjali in ostajajo enake tudi za prihodnji dve leti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000787 - Število vključenih zaprtih oseb v različne oblike obravnave
Število vključenih zaprtih oseb v različne oblike obravnave za leto 2019 smo oblikovali glede na število vključenih zaprtih oseb v različne oblike
obravnave v preteklih letih in glede na oceno števila zaprtih oseb, zato predvidevamo, da bo ob koncu leta 2019 zastavljen cilj realiziran.
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Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000788 - Število vključenih zaprtih oseb v usposabljanje in
izobraževanje
Izhajajoč iz števila vključenih zaprtih oseb v usposabljanje in izobraževanje v preteklih letih in glede na oceno števila zaprtih oseb ciljnih vrednosti
nismo spreminjali in ostajajo enake tudi za prihodnji dve leti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000788 - Število vključenih zaprtih oseb v usposabljanje in
izobraževanje
Število vključenih zaprtih oseb v usposabljanje in izobraževanje za leto 2019 smo oblikovali glede na število vključenih zaprtih oseb v usposabljanje
in izobraževanje v preteklih letih in glede na oceno števila zaprtih oseb, zato predvidevamo, da bo ob koncu leta 2019 zastavljen cilj realiziran.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04311 - Št. prostih izhodov
Izhajajoč iz števila prostih izhodov v preteklih letih in glede na oceno števila zaprtih oseb ciljnih vrednosti nismo spreminjali in ostajajo enake tudi
za prihodnji dve leti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04311 - Št. prostih izhodov
Število prostih izhodov za leto 2019 smo oblikovali glede na število prostih izhodov v preteklih letih in glede na oceno števila zaprtih oseb, zato
predvidevamo, da bo ob koncu leta 2019 zastavljen cilj realiziran.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04313 - Št. samomorov
Eden izmed pomembnih kazalnikov uspešnosti na področju strokovne obravnave zaprtih oseb je tudi podatek o številu samomorov. Glede na to, da
na omenjenem področju veliko časa in truda posvečamo izobraževanju zaposlenih je naš cilj 0 samomorov, zaradi česar ciljna vrednost vsa leta
ostaja 0 in taka ostaja tudi za prihodnji dve leti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04313 - Št. samomorov
Pri delu z zaprtimi osebami si v največji možni meri prizadevamo, da preko strokovne obravnave zaprtih oseb preprečujemo samomore, zaradi česar je
bila tudi za leto 2019 postavljena ciljna vrednost 0 in predvidevamo, da ob koncu leta 2019 ne bomo beležili samomora med zaprtimi osebami.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04318 - Št. zlorab ugodnosti
Izhajajoč iz števila zlorab ugodnosti v preteklih letih in glede na oceno števila zaprtih oseb ciljnih vrednosti nismo spreminjali in ostajajo enake tudi
za prihodnji dve leti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04318 - Št. zlorab ugodnosti
Število zlorab ugodnosti za leto 2019 smo oblikovali glede na število zlorab v preteklih letih in glede na oceno števila zaprtih oseb, zato
predvidevamo, da bo koncu leta 2019 število zlorab nižje od načrtovane oz. da ne bomo presegli načrtovane vrednosti.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I04322 - Št. obravnav odvisnikov od droge
Izhajajoč iz števila obravnav odvisnikov od drog v preteklih letih in glede na oceno števila zaprtih oseb ciljnih vrednosti nismo spreminjali in
ostajajo enake tudi za prihodnji dve leti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I04322 - Št. obravnav odvisnikov od droge
Število obravnav odvisnikov od drog za leto 2019 smo oblikovali glede na števila obravnav odvisnikov od drog v preteklih letih in glede na oceno
števila zaprtih oseb, zato predvidevamo, da bo ob koncu leta 2019 zastavljen cilj realiziran.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2021

935,00

IK4135

Število izvajalcev javne službe

Število

2021

1,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZIKS-1-UPB1

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (uradno prečiščeno besedilo) (ZIKS-1-UPB1)

2020-11-S001 - Izvrševanje kazenskih sankcij
Opis skupine projektov
V okviru skupine projektov izvajamo tako zamenjave dotrajanega premičnega premoženja (oprema kuhinj, pralnic, bivalnih prostorov zaprtih oseb,
računalniška oprema ipd.), kot obnove in redna vzdrževalna dela na zgradbah, kar uvrščamo med redne aktivnosti uprave v skladu z zahtevami in
pogoji zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.

Neposredni učinki
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C4031 - Zagotavljanje materialnih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje
Prispeva k rezultatu: C2238 - Zapori varni za družbo, zaprte in zaposlene
V zagotavljanje materialnih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje uvrščamo izboljšave prostorskih pogojev (izvajanje investicijsko vzdrževalnih
del in obnov na zgradbah) in izboljšave v opremljenosti prostorov s ciljem izboljšati kvaliteto bivanja in življenja v zaporih (zamenjave dotrajane in
nakup manjkajoče opreme).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04332

Prostorske izboljšave

I04337

Izboljšave opreme

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Dos. VREDNOST

EUR

2009

368.500,00

2011

61.955,00

2012

40.349,00

50.000,00

2013

64.211,97

300.000,00

2014

89.363,17

200.000,00

2015

373.822,16

200.000,00

2016

445.874,08

200.000,00

2017

1.251.874,40

1.000.000,00

2018

1.448.219,82

400.000,00

2019

0,00

750.000,00

2020

0,00

962.000,00

2021

0,00

931.000,00

2011

223.198,00

2012

54.009,00

150.000,00

2013

92.694,55

200.000,00

2014

133.953,78

200.000,00

2015

215.066,19

200.000,00

2016

385.912,46

200.000,00

2017

1.293.147,33

1.000.000,00

2018

562.895,59

100.000,00

2019

0,00

800.000,00

2020

0,00

850.000,00

2021

0,00

931.000,00

EUR

2009

692.709,00

Cil. VREDNOST

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1704 - Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalstva
170401 - Zdravstveno varstvo zaprtih oseb

Opis podprograma
Zdravstveno varstvo zaprtih oseb sodi med zakonske obveznosti uprave in obsega obvezno in prostovoljno zavarovanje (na podlagi Zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).
Dolgoročni cilj je zagotavljanje zdravstvenega varstva zaprtih oseb v javni zdravstveni mreži. S tem je zagotovljen enak standard zdravstvene
obravnave zaprtih oseb in ostalih državljanov. Omogočeno pa je tudi zagotavljanje nadzora nad izvajanjem kvalitete zdravstvenih storitev v
zavodskih ambulantah.

2020-11-0001 - Zdravstveno varstvo zaprtih oseb
Opis ukrepa
Zdravstveno zavarovanje sodi med zakonske obveznosti in obsega obvezno in prostovoljno zavarovanje (na podlagi Zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju). Zavezanec za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje za zavarovance iz 22. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ je Republika Slovenija, in sicer za: - prispevek iz 5. točke 46. člena ZZVZZ
(zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela) po stopnji 12,92 % in - prispevek iz 3. točke 47. člena ZZVZZ (zavarovanje za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni) po stopnji 0,53 %.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Ocena pravic porabe temelji na predvidenem številu upravičencev in oceni prispevne stopnje.

Neposredni učinki
C0423 - Zdravstveno varstvo zaprtih oseb po splošnih predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Prispeva k rezultatu: C2003 - Zagotovitev zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja določenim kategorijam prebivalstva
Opis cilja
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I000783 Število zaprtih oseb vključenih v zdravstveno zavarovanje

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

Število 2009

4.950,00

2011

5.130,00

2012

5.270,00

5.000,00

2013

5.345,00

5.500,00

2014

3.913,00

5.500,00

2015

2.966,00

5.500,00

2016

2.676,00

5.500,00

2017

2.292,00

5.500,00

2018

3.393,00

2.500,00

2019

0,00

2.500,00

2020

0,00

3.000,00

2021

0,00

3.000,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I000783 - Število zaprtih oseb vključenih v zdravstveno
zavarovanje
Izhajajoč iz števila zaprtih oseb vključenih v zdravstveno zavarovanje v preteklih letih in glede na oceno števila zaprtih oseb (število zaprtih oseb se
nam povečuje, trend povečevanja pričakujemo tudi v prihodnje) smo ciljno vrednost spremenili, in sicer iz 2.500 na 3.000.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I000783 - Število zaprtih oseb vključenih v zdravstveno zavarovanje
Število zaprtih oseb vključenih v zdravstveno zavarovanje za leto 2019 smo oblikovali glede na število zaprtih oseb vključenih v zdravstveno
zavarovanje v preteklih letih in glede oceno števila zaprtih oseb, zato predvidevamo, da ob koncu leta 2019 ne bomo presegli zastavljene vrednosti.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK411B

Število upravičencev

Število

2021

3.000,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZZVZZ

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

2033 - Uprava Republike Slovenije za probacijo
Oris proračunskega uporabnika
Državni zbor RS je na majski seji sprejel Zakon o probaciji (Uradni list RS št. 27/2017), ki je začel veljati 17.6.2017. Uprava za probacijo je bila
ustanovljena s 1. januarjem 2018, pet probacijskih enot pa je pričelo delovati 1. aprila 2018. Uprava deluje kot organ v sestavi Ministrstva za
pravosodje s sedežem v Ljubljani, po Sloveniji pa je organiziranih pet probacijskih enot s sedeži v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru in Novem
mestu.

09 - PRAVOSODJE
0905 - Izvrševanje kazenskih sankcij
090503 - Izvajanje probacije

Opis podprograma
Znotraj podprograma se financira izvrševanje skupnostnih sankcij izrečenih s strani sodišča, državnega tožilca ali komisije za pogojni odpust
(organ, ki zahteva izvrševanje probacijske naloge). Zagotavlja se finančne, kadrovske, materialne in tehnične pogoje za delovanje Uprave RS za
probacijo. Financira se ustrezno izobraževanje kadra za izvrševanje skupnostnih sankcij, zagotavlja programe za osebe vključene v probacijo in
mrežo izvajalskih organizacij, v katerih se izvršuje delo v splošno korist.

2033-18-0001 - Izvajanje nalog Uprave RS za probacijo
Opis ukrepa
Znotraj ukrepa se bodo zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje Uprave RS za probacijo.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izračuni temeljijo na predvidenem številu zaposlenih, pričakovanih sredstev za materialne stroške ter števila ljudi, ki so napoteni na opravljanje dela
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v splošno korist.

Neposredni učinki
C7431 - Izvrševanje skupnostnih sankcij
Prispeva k rezultatu: C7427 - Izvrševanje probacijskih nalog
Ukrep izvrševanja konkretnih skupnostnih sankcij in ostalih zakonsko določenih probacijskih nalog je najlažje merljiv s primerjavo razmerja med
številom probacijskih svetovalcev in številom oseb, vključenih v probacijo, s številom izvajalskih organizacij, v katerih bodo te osebe izvrševale
delo v splošno korist ter številom programov za osebe, ki jim je izrečeno varstveno nadzorstvo. Dodaten kazalnik je tudi število preklicanih
skupnostih sankcij, izraženo v odstotkih v primerjavi z vsemi izrečenimi skupnostnimi sankcijami.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09877 Razmerje med številom oseb vključenih v probacijo in številom
zaposlenih

I09878 Število izvajalskih organizacij

I09880 Število programov za osebe, vključene v probacijo

I09882 Število preklicanih skupnostnih sankcij

VIR ME

IZH.
LETO

število 2017

število 2017

število 2017

število 2017

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018 50,00

83,00

2019 40,00

0,00

2020 40,00

0,00

2021 40,00

0,00

2018 300,00

810,00

2019 850,00

0,00

2020 850,00

0,00

2021 900,00

0,00

2018 30,00

30,00

2019 30,00

0,00

2020 30,00

0,00

2021 30,00

0,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

0,00

2020 0,00

0,00

2021 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09877 - Razmerje med številom oseb vključenih v probacijo in
številom zaposlenih
Ciljna vrednost razmerja med številom oseb, vključenih v probacijo, in številom zaposlenih temelji na izračunu, kjer se število oseb, vključenih v
probacijo, deli s številom probacijskih svetovalcev. Ta vrednost temelji na razpoložljivih podatkih, upošteva kadrovsko projekcijo za prihodnja leta
in nekako sledi trendom iz tujine ter zagotavlja ustrezne pogoje za delo z osebami, vključenimi v probacijo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09877 - Razmerje med številom oseb vključenih v probacijo in številom
zaposlenih
Po mednarodnih priporočilih naj bi se standard za kvalitetno obravnavo gibal med 20 in 30 zadev na svetovalca. Ob dejstvu, da je Vlada RS dovolila
v letu 2019 dodatne kvote predvidevamo, da bo razmerje zadev na svetovalca 40.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09878 - Število izvajalskih organizacij
Ciljna vrednost števila izvajalskih organizacij temelji na predpostavki, da je UPRO v letu 2018 in 2019 imel podpisanih 850 sporazumov z izvajalskimi
organizacijami in da se bodo probacijske naloge izvajale v podobnem številu izvajalskih organizacij. Ker se predvideva trend rasti števila
probacijskih nalog se predvideva tudi povečanje števila izvajalskih organizacij v letu 2021 in sicer na 900.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09878 - Število izvajalskih organizacij
Uprava RS za probacijo je ob pričetku delovanja 5 enot podpisala sporazume o sodelovanju pri izvrševanju dela v splošno korist. Glede na dejstvo,
da je Uprava v reševanje v letu 2018 in 2019 prejela veliko število zadev, ki se nanašajo na izvrševanje dela v splošno korist se predvideva tudi
porast števila izvajalskih organizacij, v katerih se izvršuje delo v splošno korist. Predvideno število izvajalskih organizacij se v letu 2020 v primerjavi
z letom 2019 ne zvišuje, v letu 2020 pa se predvideva zvišanje na 900.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09880 - Število programov za osebe, vključene v probacijo
Ciljna vrednost števila programov za osebe, vključene v probacijo, temelji na predpostavki, da bo vsaka izmed regij (bodočih probacijskih enot)
imela 5-6 specifičnih programov, zaokroženo torej 30 programov. Ker se področje skupnostnih sankcij še razvija je pričakovati, da bo praksa
pokazala, na katerih področjih primanjkuje programov za osebe, vključene v probacijo, in temu primerno se bo na podlagi analize stanja prilagodila
tudi ciljna vrednost programov v bodoče.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09880 - Število programov za osebe, vključene v probacijo
Predvideva se, da bo dosežena vrednost znašala 30, saj vsaka probacijska enota sodeluje z več programi, kamor se vključuje osebe, napotene v
probacijo.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09882 - Število preklicanih skupnostnih sankcij
Kazalnik Število preklicanih skupnostnih sankcij se ne upošteva več, saj ni relevanten za prikaz porabe proračunskih sredstev. Skupnostne sankcije
preklicuje sodni organ in Uprava za probacijo na preklic sankcij nima vpliva.
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09882 - Število preklicanih skupnostnih sankcij
Kazalnik Število preklicanih skupnostnih sankcij se ne upošteva več, saj ni relevanten za prikaz porabe proračunskih sredstev. Skupnostne sankcije
preklicuje sodni organ in Uprava za probacijo na preklic sankcij nima vpliva.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2021

51,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZPro

Zakon o probaciji

2033-18-S001 - Projekti Uprave RS za probacijo
Opis skupine projektov
Uprava za probacijo je bila ustanovljena s 1. januarjem 2018, delovati pa je začela 1. aprila 2018. Centralna enota deluje v Ljubljani, poleg nje pa
Uprava RS za probacijo deluje še v petih probacijskih enotah (Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Novo mesto). Znotraj skupine projektov se bodo
financirale investicije in investicijsko vzdrževanje, ki bodo potrebne za zagotovitev nemotenega delovanja uprave.

Neposredni učinki
C7432 - Zagotavljanje materialnih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje
Prispeva k rezultatu: C7427 - Izvrševanje probacijskih nalog
S pomočjo projektov investicije in investicijskega vzdrževanja se je v prvi vrsti zagotavljala vzpostavitev prostorskih kapacitet in nabave osnovne
opreme ter sredstev za delovanje celotne Uprave RS za probacijo, torej centralne enote in petih (regionalnih) probacijskih enot. Pri tem je izrednega
pomena tudi vsebinsko ustrezna in pravočasna vzpostavitev informacijskega okolja za delovanje Uprave, kakor tudi priprava, validacija in uspešna
implementacija modela za pripravo ocene dejavnikov tveganja in potreb po strokovni obravnavi za uspešnejšo vključitev osebe v družbo. Na
podlagi preteklih izkušenj in smeri razvoja vsebine dela probacije bodo v nadaljevanju pomembne tudi izboljšave na zgoraj omenjenih področjih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09881 Delež sredstev namenjenih za investicije v primerjavi s celotnim proračunom
Uprave za probacijo

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
Dos.
VREDNOST VREDNOST

2017

0,00

2018 15,00

9,00

2019 5,00

0,00

2020 5,00

0,00

2021 5,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I09881 - Delež sredstev namenjenih za investicije v primerjavi s
celotnim proračunom Uprave za probacijo
Ciljna vrednost deleža sredstev, ki so namenjena za investicije v primerjavi s celotnim proračunom uprave, temelji na izračunu, kjer se predvidena
sredstva za investicije (informacijski sistem, pisarniške opreme in mobilnih aparatov, drugih osnovnih sredstev) deli s celotnim letnim proračunom
uprave. Pričakovati je, da se bo trend investicij po začetnih letih od vzpostavitve delovanja uprave nekoliko umiril, z leti pa zaradi investicijskih
vzdrževanj ustalil nekje med 5 in 10 odstotki.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku I09881 - Delež sredstev namenjenih za investicije v primerjavi s
celotnim proračunom Uprave za probacijo
Predvideva se dosežena vrednost 5% v letih 2020 in 2021, saj se bodo sredstva namenila za nakup potrebne pisarniške opreme, razvoj, vzdrževanje
in validacijo informacijskega sistema kot tudi modela za ocenjevanje dejavnikov tveganja.
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