OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2021

4112 - Sodni svet RS
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Sodni svet RS je samostojen in neodvisen z Ustavo določen državni organ in pomemben garant sodnikove neodvisnosti. V okviru
svojih pristojnosti ter v skladu z Ustavo in zakoni skrbi za neodvisnost in samostojnost sodišč in sodnikov ter za zagotavljanje
kakovosti njihovega dela in javnega ugleda sodstva. Pri izvajanju svoje vloge in nalog Sodni svet v okviru svojih pristojnosti
upošteva in opozarja na pravna, etična in strokovna načela in pravila, ki omogočajo, spodbujajo in zagotavljajo kakovostno delo
sodišč in sodnikov ter javni ugled sodstva. Pristojnosti Sodnega sveta so se povečale že na podlagi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015, ZS-L), ki v 2. členu določa, da se pri Sodnem
svetu imenuje Komisija za etiko in integriteto. Z Zakonom o Sodnem svetu (ZSSve, Uradni list RS, št. 23 z dne 5. 5. 2017), ki se
bo pričel uporabljati 20. 11. 2017 (66. člen ZSSve) je Sodni svet dobil še dodatne pristojnosti, med katerimi posebej
izpostavljamo zgolj izvajanje disciplinskih postopkov zoper sodnike, pripravo letnega poročila Sodnega sveta ter opredelitev do
letnega poročila Vrhovnega sodišča.Sodni svet je državni organ sui generis, ki je na podlagi Zakona o Sodnem svetu kot
samostojni predlagatelj finančnega načrta pridobil tudi finančno neodvisnost.

Obrazložitev predloga proračuna Republike
Slovenije za leto2021
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090202 - Podporne dejavnosti in administracija
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
4112 - Sodni svet RS

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

4112 - Sodni svet RS
Oris proračunskega uporabnika
Sodni svet RS je samostojen in neodvisen z Ustavo določen državni organ in pomemben garant sodnikove neodvisnosti. V okviru svojih
pristojnosti ter v skladu z Ustavo in zakoni skrbi za neodvisnost in samostojnost sodišč in sodnikov ter za zagotavljanje kakovosti njihovega dela in
javnega ugleda sodstva. Pri izvajanju svoje vloge in nalog Sodni svet v okviru svojih pristojnosti upošteva in opozarja na pravna, etična in
strokovna načela in pravila, ki omogočajo, spodbujajo in zagotavljajo kakovostno delo sodišč in sodnikov ter javni ugled sodstva. Pristojnosti
Sodnega sveta so se povečale že na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015,
ZS-L), ki v 2. členu določa, da se pri Sodnem svetu imenuje Komisija za etiko in integriteto. Z Zakonom o Sodnem svetu (ZSSve, Uradni list RS, št.
23 z dne 5. 5. 2017), ki se bo pričel uporabljati 20. 11. 2017 (66. člen ZSSve) je Sodni svet dobil še dodatne pristojnosti, med katerimi posebej
izpostavljamo zgolj izvajanje disciplinskih postopkov zoper sodnike, pripravo letnega poročila Sodnega sveta ter opredelitev do letnega poročila
Vrhovnega sodišča.Sodni svet je državni organ sui generis, ki je na podlagi Zakona o Sodnem svetu kot samostojni predlagatelj finančnega načrta
pridobil tudi finančno neodvisnost. Številne zakonsko določene pristojnosti Sodnega sveta so podrobneje opisane pri opisu podprograma.

Stran 1 od 3

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2021

09 - PRAVOSODJE
0902 - Delovanje sodišč
090202 - Podporne dejavnosti in administracija

Opis podprograma
Zakon o Sodnem svetu se bo pričel uporabljati v novembru 2017. V letih 2018 in 2019 bo torej Sodni svet posloval v okviru svojih pristojnosti, ki so
določene v 23. členu ZSSve. Skladno s 23. členom ZSSve so Sodnemu svetu podeljene številne pristojnosti na področju izbire, imenovanja in
razrešitev sodnikov ter predsednikov in podpredsednikov sodišč, na področju kadrovskih vprašanj v zvezi s sodniki in disciplinskih postopkov.
Poleg navedenega je v pristojnosti Sodnega sveta tudi: sprejem meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto po predhodnem mnenju ministra in
meril za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe, sprejem kodeksa sodniške etike, imenovanje članov Komisije za etiko in integriteto,
imenovanje članov disciplinskih organov, sprejem navodil o načinu volitev članov personalnih svetov in razpis volitev, podaja soglasja k politiki
zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč ter spremljanje njenega uresničevanja, podaja predhodnega mnenja k
shemi organizacijskih enot sodišč, podaja predhodnega mnenja v postopku določitve števila sodniških mest na posameznem sodišču, podaja
mnenja k letnemu poročilu vrhovnega sodišča o učinkovitosti in uspešnosti sodišč in k predlogu finančnega načrta za sodišča, podaja mnenja
državnemu zboru in ministrstvu o zakonih, ki urejajo sodišča in sodniško službo, podaja zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti predpisov, če posegajo v ustavni položaj ali ustavne pravice sodstva, podaja obrazložene zahteve za odreditev pregleda poslovanja v
zadevi, podaja mnenja o odreditvi pripora oziroma začetku kazenskega postopka zoper sodnika. Sodni svet opravlja tudi druge naloge, če tako
določa zakon.

4112-20-0001 - Podporne dejavnosti in administracija
Opis ukrepa
Sodni svet RS je državni organ in pomemben garant sodnikove neodvisnosti. V okviru svojih pristojnosti Sodni svet RS predlaga državnemu zboru
kandidate za izvolitev v sodniško funkcijo in razrešitev sodnika. Imenuje in razrešuje predsednike sodišč, odloča o napredovanju v višji sodniški
naziv, odloča o pritožbi zoper odločbo o premestitvi oz. imenovanju na sodniško mesto. Sodni svet RS sprejema merila za kakovost dela sodnikov za
oceno sodniške službe.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Izračuni in ocena pravic porabe temeljijo na zakonskih določbah, kadrovskem načrtu ter predvidenemu številu zaposlenih za planirano obdobje
(sredstva za plače) ter realizaciji materialnih stroškov v letu 2019, povečanih za nujna opravila, ki naj bi se nanašala na planirano obdobje (materialni
stroški).

Neposredni učinki
C7716 - Učinkovito delovanje Sodnega sveta
Prispeva k rezultatu: C7246 - Dvig kakovosti sodstva
Učinkovito delovanje Sodnega sveta se nanaša na: - skrajšanje poteka časa od razpisa do zasedbe sodniškega mesta; - sprejem odločitev o
pravicah in dolžnostih sodnikov najkasneje v roku 30 dni od prejema popolnega predloga; - izdaja obrazloženega pisnega odpravka sprejete
odločitve najkasneje v roku 30 dni;

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10561

Število rednih sej Sodnega sveta

VIR ME IZH. LETO
št

2018

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

37,00

2020

40,00

0,00

2021

40,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I10561

Število rednih sej Sodnega sveta

Spremljamo število rednih sej Sodnega sveta.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2021

11,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZS

Zakon o sodiščih (ZS)

ZSS

Zakon o sodniški službi (ZSS)

ZSSve

Zakon o sodnem svetu
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4112-13-S001 - Manjše investicije SS
Opis skupine projektov
Projekt male investicije Sodnega sveta je namenjen nabavi osnovnih sredstev in izvajanju investicijskega vzdrževanja, kadar je ta izdatek nujen za
nepredvidena popravila, nabavo blaga ali izvedbo drugih storitev, ki so potrebne za zagotovitev njegovega nemotenega delovanja. V skupino
projektov je vključen projekt 4112-17-0001 - Manjše investicije Sodnega sveta 2018-2022.

Neposredni učinki
C7510 - Investicijsko vzdrževanje
Prispeva k rezultatu: C7246 - Dvig kakovosti sodstva
Cilj projekta je v prvi vrsti zagotoviti informatizacijo sejne sobe (nakup celovitega konferenčnega sistema) v novih poslovnih prostorih ter sprotna
zamenjava in servisiranje tehnične, računalniške in druge opreme. Namen projekta je zagotoviti nemoteno poslovanje Sodnega sveta ter ohranjanje
in izboljšanje pogojev za delo zaposlenih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10023

Doseganje sprejetega plana projekta

VIR ME
evalvacij

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2008

1.260,00

2018

1.260,00

32.822,35

2019

1.260,00

2020

45.000,00

0,00

2021

3.000,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10023 - Doseganje sprejetega plana projekta
V letu 2019 organu ni uspelo izpeljati javnega naročila za opremo sejne sobe s konferenčnim sistemom, saj ni imel osebe, usposobljene za vodenje
financ. Pravilnost in zakonitost finančnega poslovanja je zagotavljal s pomočjo delavcev FRS Vrhovnega sodišča in posameznih sektorjev
Ministrstva za finance. Projekt informatizacije sejne sobe ostaja zato v letu 2020 in 2021 prioriteta, kar terja dvoletno podaljšanje obstoječega
projekta. Projekt je nujen za zagotavljanje nemotenega in učinkovitega dela Sodnega sveta in njegovih treh delovnih teles.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

I10023 Doseganje sprejetega plana projekta

OPIS
Rezultate uspšnosti izvedbe programa bo izmerjen z analizo delovnih procesov in njihovo učinkovitostjo.
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