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v EUR
BLC / POL / PFN / PRG / POD
A Bilanca odhodkov
09 PRAVOSODJE
1611 Ministrstvo za finance
0906 Poprava preteklih krivic
090601 Poprava krivic in odškodnine
2030 Ministrstvo za pravosodje
0901 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na
SRGURþMXSUDYRVRGMD
090101 8UHMDQMHLQUD]YRMSRGURþMDSUDYRVRGMD
090102 $GPLQLVWUDFLMDQDSRGURþMXSUDYRVRGMD
090103 Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju
090104 Mednarodno pravno sodelovanje
0905 Izvrševanje kazenskih sankcij
090501 Izvrševanje kazenskih sankcij - zapori
090503 Izvajanje probacije
4111 9UKRYQRVRGLãþH56
0902 'HORYDQMHVRGLãþ
090201 Sodni postopki
090203 %UH]SODþQDSUDYQDSRPRþ
090204 ,QIRUPDWL]DFLMDVRGLãþ
0907 Alternativno reševanje sodnih sporov
090701 Alternativno reševanje sodnih sporov podporne dejavnosti
4112 Sodni svet RS
0902 'HORYDQMHVRGLãþ
090202 Podporne dejavnosti in administracija
4411 Vrhovno državno tožilstvo RS
0903 Delovanje tožilstev
090301 Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
090302 Izvajanje funkcije pregona
0907 Alternativno reševanje sodnih sporov
090702 Alternativno reševanje sodnih sporov poravnave in odložen pregon
4514 Državno odvetništvo RS
0904 Varstvo premoženjskih in drugih pravic ter
interesov države
090401 Zastopanje Republike Slovenije in vodenje
predhodnih postopkov
0906 Poprava preteklih krivic
090601 Poprava krivic in odškodnine
B 5DþXQILQDQþQLKWHUMDWHYLQQDORåE
09 PRAVOSODJE
1611 Ministrstvo za finance
0906 Poprava preteklih krivic
090601 Poprava krivic in odškodnine

Rebalans
SURUDþXQD
2019

Veljavni
SURUDþXQ
2019

Realizacija
SURUDþXQD
2019

Real /
REB

Real /
VP

314.606.179
314.606.179
30.997.871
30.997.871
30.997.871
73.774.941
28.221.576

289.691.298
289.691.298
3.880.466
3.880.466
3.880.466
74.085.903
27.286.038

284.840.019
284.840.019
3.814.112
3.814.112
3.814.112
70.593.046
24.943.048

90,54
90,54
12,30
12,30
12,30
95,69
88,38

98,33
98,33
98,29
98,29
98,29
95,29
91,41

18.095.653
8.677.024
810.000
638.900
45.553.365
42.684.905
2.868.460
177.054.988
177.014.988
164.857.222
3.491.590
8.666.176
40.000
40.000

18.566.511
7.748.616
602.602
368.310
46.799.865
45.034.331
1.765.534
178.501.060
178.472.008
167.024.848
4.163.168
7.283.992
29.052
29.052

16.387.369
7.685.187
506.357
364.135
45.649.998
44.020.097
1.629.901
177.340.872
177.330.822
166.794.963
4.116.757
6.419.102
10.050
10.050

90,56
88,57
62,51
56,99
100,21
103,13
56,82
100,16
100,18
101,18
117,90
74,07
25,12
25,12

88,26
99,18
84,03
98,87
97,54
97,75
92,32
99,35
99,36
99,86
98,89
88,13
34,59
34,59

612.570
612.570
612.570
22.932.318
22.842.318
3.349.735
19.492.583
90.000
90.000

571.869
571.869
571.869
22.583.856
22.465.811
3.153.141
19.312.671
118.045
118.045

554.803
554.803
554.803
22.508.137
22.397.149
3.143.230
19.253.919
110.987
110.987

90,57
90,57
90,57
98,15
98,05
93,84
98,78
123,32
123,32

97,02
97,02
97,02
99,66
99,69
99,69
99,70
94,02
94,02

9.233.490
7.916.823

10.068.143
7.762.198

10.029.050
7.743.174

108,62
97,81

99,61
99,75

7.916.823

7.762.198

7.743.174

97,81

99,75

1.316.667
1.316.667
576.400
576.400
576.400
576.400
576.400

2.305.945
2.305.945
533.247
533.247
533.247
533.247
533.247

2.285.876
2.285.876
533.247
533.247
533.247
533.247
533.247

173,61
173,61
92,51
92,51
92,51
92,51
92,51

99,13
99,13
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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Poslovno poročilo
Opis politike
Namen politike Pravosodje je zagotavljati visoko stopnjo pravne varnosti in človekovih pravic, hitro in učinkovito pravno varstvo z ustavo
zagotovljenih pravic in svoboščin vseh državljanov ter human, varen in učinkovit sistem izvrševanja kazenskih sankcij. Ta razvojna politika
vključuje vse pravosodne organe in institucije v RS, ki s svojimi dejavnostmi skrbijo za pravno varnost v državi, to je dejavnosti sodišč,
tožilstev in državnega odvetništva, izvrševanje kazenskih sankcij, izvajanje probacijske službe, poprave krivic in odškodnin ter s temi
dejavnostmi povezanih podpornih dejavnosti, vključno z delovanjem Ministrstva za pravosodje. V to politiko spada tudi krepitev celostnega
pristopa k omejevanju specifičnih oblik kriminalitete, kot so organizirane oblike gospodarskega in finančnega kriminala ter korupcije, ki močno
spodjedajo delovanje pravne države in imajo negativen vpliv na transparentno delovanje ekonomskega in socialnega podsistema. V okvir te
politike sodi tudi razvoj programov kriminalne prevencije, ki zoper različne oblike odklonskega vedenja poudarja preventivne programe in ne
represivne ukrepe države, ki morajo biti ultima ratio (skrajno sredstvo). V okviru te politike poteka prenova zakonodaje s področja kazenskega in
civilnega prava ter s področja pravosodja in delovanja represivnih in nadzornih organov v smer zagotovitve učinkovitejših in krajših sodnih
postopkov, razbremenitev sodišč z zagotavljanjem postopkov za alternativno reševanje sporov, z uvedbo tehnološko sodobnejših postopkov in
z bolj učinkovitim upravljanjem sodišč, tožilstev in državnega odvetništva. Ta politika zajema tudi gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem
RS, ki v okviru upravljanja s stvarnim premoženjem daje poudarek tudi investicijam v to premoženje ter s tem zagotavlja boljše pogoje za delo
pravosodnih organov. V politiko so vključeni naslednji programi: 0901 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja 0902
Delovanje sodišč 0903 Delovanje tožilstev 0904 Delovanje državnega odvetništva 0905 Izvrševanje kazenskih sankcij 0906 Poprava preteklih
pravic.
Politika zajema cilje naslednjih programov in podprogramov

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
0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki
090202 - Podporne dejavnosti in administracija
090204 - Informatizacija sodišč
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
090302 - Izvajanje funkcije pregona
0904 - Varstvo premoženjskih in drugih pravic ter interesov države
090401 - Zastopanje Republike Slovenije in vodenje predhodnih postopkov
0905 - Izvrševanje kazenskih sankcij
090501 - Izvrševanje kazenskih sankcij - zapori
090503 - Izvajanje probacije
0906 - Poprava preteklih krivic
090601 - Poprava krivic in odškodnine

Poročilo o doseženih ciljih

Splošni cilji
C2214 - Krepitev pravne varnosti in spoštovanje človekovih pravic
Opis splošnega cilja
Splošni cilj je v celoti dosežen v kolikor je zagotovljena visoka stopnja pravne varnosti in človekovih pravic, hitro in učinkovito pravno varstvo
z ustavo zagotovljenih pravic in svoboščin vseh državljanov ter human, varen in učinkovit sistem izvrševanja kazenskih sankcij. K doseganju
tega cilja vplivajo vsi pravosodni organi in institucije v RS, ki s svojimi dejavnostmi skrbijo za pravno varnost v državi, to je dejavnost sodišč,
tožilstev in državnega odvetništva, izvrševanje kazenskih sankcij, izvajanje probacijske službe, poprave krivic in odškodnin ter s temi
dejavnostmi povezane podporne dejavnosti, vključno z delovanjem Ministrstva za pravosodje. Doseganje splošnega cilja krepitve pravne
varnosti in spoštovanja človekovih pravic se izvaja tudi preko zagotavljanja prostorskih (najemnine, investicijsko vzdrževanje) in drugih
pogojev (oprema) za nemoteno poslovanje pravosodnih organov.
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Obrazložitev doseganja splošnega cilja
Splošni cilj je v celoti dosežen v kolikor je zagotovljena visoka stopnja pravne varnosti in človekovih pravic, hitro in učinkovito pravno varstvo
z ustavo zagotovljenih pravic in svoboščin vseh državljanov ter human, varen in učinkovit sistem izvrševanja kazenskih sankcij. K doseganju
tega cilja vplivajo vsi pravosodni organi in institucije v RS, ki s svojimi dejavnostmi skrbijo za pravno varnost v državi, to je dejavnost sodišč,
tožilstev in državnega odvetništva, izvrševanje kazenskih sankcij, izvajanje probacijske službe, poprave krivic in odškodnin ter s temi
dejavnostmi povezane podporne dejavnosti, vključno z delovanjem Ministrstva za pravosodje. Doseganje splošnega cilja krepitve pravne
varnosti in spoštovanja človekovih pravic se izvaja tudi preko zagotavljanja prostorskih (najemnine, investicijsko vzdrževanje) in drugih
pogojev (oprema) za nemoteno poslovanje pravosodnih organov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003624 Učinkovitost pravnega sistema

I003625 Korupcija

I003626 Neodvisnost sodstva

VIR

ME

IZH. LETO

WEF mesto 2009

WEF mesto 2009

WEF mesto 2009

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

50,00

2014

131,00

41,00

50,00

40,00

2015

40,00

115,00

2016

40,00

91,00

2017

90,00

90,00

2018

89,00

111,00

2019

88,00

109,00

2014

31,00

39,00

2015

31,00

35,00

2016

31,00

31,00

2017

30,00

31,00

2018

29,00

111,00

2019

28,00

34,00

2014

40,00

91,00

2015

40,00

85,00

2016

40,00

82,00

2017

81,00

76,00

2018

80,00

82,00

2019

79,00

82,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003624 Učinkovitost pravnega sistema"
Po podatkih WEF se je Slovenija uvrstila na 109. mesto (The Global Competitiveness Report 2019).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003625 Korupcija"
Po podatkih WEF je Slovenija na 34. mestu (The Global Competitiveness Report 2019).

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003626 Neodvisnost sodstva"
The Global Competitiveness Report 2019 navaja, da se je Slovenija na tem področju med 141 državami uvrsti-la na 82. mesto.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I003624

Učinkovitost pravnega sistema po WEF (v 2009 50/133 mesto, cilj dvig za 2 mesta na leto)

I003625

Korupcija po WEF (v 2009 41/133 mesto, v cilj dvig za 2 mesta na leto)

I003626

Neodvisnost sodstva po WEF (v 2009 50/133 mesto, cilj dvig za 2 mesta na leto)

0901 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja
Opis programa
Na programu se odvijajo aktivnosti priprave, spremljanja in analiziranja zakonov in podzakonskih aktov s področja kazenskega (materialnega in
procesnega) prava, prava o prekrških, izvrševanja kazenskih sankcij, civilnega (materialnega in procesnega) prava, odvzema premoženja
nezakonitega izvora, organizacijske zakonodaje s področja sodstva, državnega odvetništva, odvetništva in notariata, zakonodaje s področja
varstva osebnih podatkov in ureditve Ustavnega sodišča RS, alternativnega reševanja sporov, sodelovanja z mednarodnimi sodišči ter
mednarodnega sodelovanja na področju civilnega in kazenskega prava. 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. Na programu se odvijajo tudi aktivnosti s področja mednarodne pravne
pomoči, ki 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 izvršitve tujih sodnih odločb. V okvir mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah 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. Ministrstvo je na tem področju pristojno tudi za pripravo obvestil o notranji zakonodaji
Republike Slovenije tujim pravosodnim organom ter za pomoč pri pridobivanju obvestil o vsebini tujega prava domačim pravosodnim organom;
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za nadoveritve podpisov in pečatov sodnikov, notarjev in tolmačev na javnih listinah, izdanih na ozemlju Republike Slovenije, za uporabo v
tujini, pa tudi za pripravo pobud in osnutkov za sklepanje mednarodnih pogodb o sodelovanju na področju kazenskega in civilnega prava.
Zakonske in druge pravne podlage: ? Zakon o državni upravi in druga slovenska zakonodaja, ? Poslovnik Vlade RS, ? Poslovnik Državnega
zbora RS, ? zakonodaja, ratificiranje konvencije in dokumenti Evropske unije s področja mednarodne pravne pomoči, ? 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, na področju mednarodne pravne pomoči pa ažurno poslovanje v konkretnih zadevah v skladu s predpisanimi
roki. V okviru programa je za namen rednih poročanj vladi 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 program 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 je seveda v 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 programa se zagotavlja prostorske in druge pogoje za poslovanje
pravosodnih organov, kar predstavlja obveznost plačevanja najemnin, nakupe poslovnih prostorov, investicije in investicijsko vzdrževanje
zgradb pravosodnih organov ter dvig ravni opremljenosti pravosodnih organov z opremo (sistemi tehničnega varovanja, službena vozila) in
skrb za tehnološko posodobitev poslovanja pravosodnih organov. Nadalje se zagotavlja zadovoljevanje potreb funkcionarjev in delavcev v
pravosodnih organih, ki so v službenih stanovanjih; ta dejavnost se postopna opušča. Glavna cilja programa sta reševanje prostorske
problematike pravosodnih organov preko ravnanja s stvarnim premoženjem (nakup, najem,..) in ureditvijo prostorov, tudi energetskimi
prenovami stavb s koriščenjem EU sredstev, ter dvig ravni opremljenosti pravosodnih organov z opremo (sistemi tehničnega varovanja,
službena vozila) z namenom povečanja učinkovitosti pravosodnega sistema in zmanjšanje sodnih zaostankov. V okviru programa se izvaja tudi
operacija Učinkovito pravosodje za katero je Ministrstvo za pravosodje, z odločitvijo o podpori za operacijo Učinkovito pravosodje z dne
21.9.2016, dobilo odobrena finančna sredstva iz Evropskega socialnega sklada, kot prispevek Evropske unije in pripadajočo slovensko udeležbo,
kot prispevek Republike Slovenije. Ministrstvo bo v okviru dodeljenih sredstev realiziralo naloge Republike Slovenije, kot izhajajo iz 1.
specifičnega cilja, 11.1 prednostne naložbe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.
Ministrstvo bo za doseganje izboljšanja kvalitete pravosodnih procesov, optimizacijo vodenja postopkov ter dvig usposobljenosti zaposlenih v
pravosodnem sistemu izvajalo naslednje ukrepe: spodbujanje in zagotavljanje kakovosti v pravosodju, prenovo poslovnih procesov in
izboljšanje usposobljenosti zaposlenih v pravosodju. V okviru ukrepov se bo izvajala prenova, dopolnitev in nadgradnja pravosodnih
informacijskih sistemov (vpisnikov), dodatne e- storitve, spletni portali, digitalizacija spisov, dostop do zunanjih evidenc, plačilo sodnih taks,
razvoj zmogljivosti za napredno upravljanje z dokumenti v pravosodnih zadevah, vzpostavitev informacijskega okolja za omogočanje
učinkovitega zunanjega poslovanja sodnikov/tožilcev/državnih odvetnikov in podpornega osebja, implementacija in nadgradnja audio vizualnih
(zvočno snemanje, videokonference, ...) rešitev za lažje in hitrejše reševanje zadev na sodiščih, optimizacija zakonodajnega procesa v
pravosodju - razvoj specifičnih orodij za odkrivanje težav pri implementaciji predpisov v pravosodju, izgradnja manjkajočih poslovnih orodij in
posodobitev obstoječih, izvedba študije izvedljivosti triaž in pospešenega postopka (fast track procedure) na posameznih ravneh sodnih
postopkov in nadgradnja informacijskih sistemov s funkcionalnostmi za podporo triaž in pospešenega postopka, izvedba analiz, študij, pilotnih
podaktivnosti ipd., z namenom uvedbe skupnih storitev, služb in podpornih instrumentov, uvedba modela kompetenc, znanja in veščin ter
usposabljanje in izobraževanje v pravosodju in druga strokovna izobraževanja doma in v tujini (posveti, konference, delovni obiski/prakse,...).

Specifični cilji
C3755 - Proaktivno delovanje ministrstva na mednarodnem področju v skladu z interesi RS
Prispeva k splošnemu cilju: C2214 - Krepitev pravne varnosti in spoštovanje človekovih pravic
Opis specifičnega cilja
Ministrstvo dosega cilj tekočega reševanja zadev mednarodne pravne pomoči s hitro, učinkovito in strokovno obravnavo zadev, pri čemer pa
velja poudariti, da je čas rešitve zadev mednarodne pravne pomoči odvisen tudi od drugih organov, ki sodelujejo pri izvajanju mednarodne
pravne pomoči, torej prvenstveno domačih in tujih pravosodnih organov. Nadalje cilj ministrstvo dosega z zagotovitvijo strokovne
usposobljenosti oseb, pristojnih za opravljanje posameznih delovnih nalog, ter zagotovitvijo nadomeščanja strokovnih delavcev, usposobljenih
za delo na posameznih vrstah zadev mednarodne pravne pomoči, tako glede na delovno področje (civilne, kazenske in gospodarske zadeve) kot
tudi glede na zahtevnost zadeve.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Ministrstvo aktivno in uspešno sodeluje na mednarodnem področju.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Doseganje specifičnega cilja aktivno prispeva k uspešnosti zastavljenega splošnega cilja Krepitev pravne varnosti in spoštovanje človekovih
pravic.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I03849 Delež rešenih zadev mednarodne pravne pomoči

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
MP %

2009

70,10

2014

63,00

72,60

2015

72,60

74,70

2016

63,00

74,90

2017

63,00

75,00

2018

63,00

75,70

2019

63,00

73,40
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2020

63,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I03849 Delež rešenih zadev mednarodne pravne pomoči"
V letu 2019 je ministrstvo na področju mednarodne pravne pomoči obravnavalo skupno 6194 zadev (4764 novih in 1430 zadev prenesenih iz leta
2018) ter od tega zaključilo 4549 zadev. 1645 je bilo nerešenih in prenesenih v reševanje v leto 2020. Delež rešenih zadev mednarodne pravne
pomoči glede na vse zadeve v obravnavi je 73,4 %.

C3757 - Učinkovito delovanje ministrstva na podlagi DPV, sklepov vlade in zakonskih predpisov
Prispeva k splošnemu cilju: C2214 - Krepitev pravne varnosti in spoštovanje človekovih pravic
Opis specifičnega cilja
Temeljni cilj je realizacija DPV za tekoče leto. Gre za 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, 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.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Ministrstvo učinkovito deluje na podlagi DPV ter izvaja sklepe vlade.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Kazalniki uspešno pripomorejo k doseganju splošnega cilja, saj dobro ravnanje na nivoju deležnikov vpliva na krepitev in delovanje celotnega
pravosodnega sistema.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I03908 Realizacija načrtovanih zakonskih predpisov po delovnem
programu vlade

VIR ME

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

MP %

2009

64,00

2014 50,00

50,00

2015 90,00

25,00

2016 90,00

26,00

2017 90,00

66,67

2018 90,00

66,67

2019 90,00

57,14

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2020 90,00
I04147 Realizacija načrtovanih podzakonskih predpisov po delovnem
programu vlade

MP %

2009

52,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 90,00

100,00

2017 90,00

100,00

2018 90,00

75,00

2019 90,00

100,00

2020 90,00
I04149 Znižanje materialnih stroškov na zaposlenega

M P EUR

2009

5.544,76

2014 4.957,25

3.077,59

2015 4.957,25

2.599,17

2016 4.200,00

1.891,00

2017 3.676,92

2.003,00

2018 3.789,34

3.438,74

2019 4.008,52

2.187,40

2020 4.008,52
I07720 Število nerealiziranih sklepov vlade v roku

število 2009

1,00

2014 1,00

0,00

2015 1,00

0,00

2016 0,00

2,00

2017 0,00

1,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2020 0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I03908 Realizacija načrtovanih zakonskih predpisov po
delovnem programu vlade"
V NDPV 2019 je bil predviden sprejem 7 predlogov zakonov s področja pravosodja. Vlada RS je v letu 2019 sprejela 4 predloge zakonov in jih
poslala v sprejem DZ RS (kar predstavlja 57,14 % realizacijo). Tako je vlada sprejela: Predlog ZKP-N, Predlog ZDT-1C, Predlog ZOdv-F in
Predlog ZIntPK-C, poleg tega pa je vlada izven NDPV 2019 sprejela še Predlog SPZ-B. Glede nerealiziranih predvidenih predlogov zakonov
pojasnjujemo: – Glede novele ZFPPIPP, ki je bila načrtovana zaradi odločb US RS je bilo ocenjeno (glede na to, da je US RS v vseh odločitvah
določilo tudi način izvršitve, tako da ne obstaja nedopustna pravna praznina in glede na to, da so bile aktivnosti Ministrstva za pravosodje na
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področju postopkov zaradi insolventnosti od sprejema zadnje novele ZFPPIPP-G osredotočene na izvajanje predpisa (v zadnjem letu na
izvajanje nadzora nad upravitelji v zvezi z opravljanjem njihove funkcije, pri čemer se je ministrstvo poslužilo tudi pomoči revizorjev, na podlagi
prvih zaključenih nadzorov je ministrstvo prepoznalo posamezne segmente veljavne ureditve, ki bodo potrebni izboljšave), da sprememba
zakona ne bo obsegala le uskladitve veljavne ureditve z odločitvami US RS, zato priprava predloga zakona terja daljši čas od prvotno
predvidenega. Poleg tega je bilo treba pristopiti tudi k implementaciji novo sprejete direktive, ki v okviru EU ureja področje insolvence. – Predlog
zakona ZVOP-2 je bil v preteklih letih intenzivno usklajevan s številnimi deležniki, ki jih področje urejanja zadeva. Po prejemu številnih in v
ključnem nasprotujočih si pripomb na prvo verzijo predloga zakona, smo pripravili nov predlog in ga posredovali v ponovni krog usklajevanja.
Obširen dialog, dolgotrajna usklajevanja in številna dogovarjanja so sicer prinesla določen napredek, vendar ne dovolj, da bi Ministrstvo za
pravosodje Vladi Republike Slovenije lahko posredovalo v zadostni meri usklajen predlog. V okviru usklajevanj je bil izražen tudi pomislek k
zakonodajni tehniki, ki v istem zakonu v slovenski pravni red prenaša direktivo, ki ureja varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki
jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij in
zagotavlja izvrševanje Splošne uredbe za varstvo osebnih podatkov (t. i. GDPR). – Glede predloga zakona o obravnavanju mladoletnih storilcev
kaznivih dejanj je bilo zaradi vsebinske vključenosti deležnikov z različnih področij dela (vzgoje, izobraževanja, sociale, zdravstva, dela,
pravosodja, izvrševanja kazenskih sankcij, odvetništva) v obravnavo mladoletnikov, že v fazi priprave predloga predpisa nujno vključiti nekatere
najpomembnejše deležnike. Oblikovana je bila ožja neformalna strokovna delovna skupin, v kateri sodelujejo predstavniki URSIKS, MDDSZ,
Prevzgojnega doma Radeče in VDT RS, ki se je sestala novembra 2018. Predlog gradiva smo navedenim deležnikom 21. 12. 2018 poslali v
preliminarno strokovno usklajevanje in prejeli tudi nekatere njihove odzive, ki smo jih v kar največji možni meri vključili v besedilo zakona. Hkrati
smo osnutek predloga poslali tudi MIZŠ, ki ravno v tem času pripravlja zakonsko podlago za reorganizacijo na področju vzgojnih zavodov, ki so
pomemben člen na področju izvrševanja kazenskih sankcij za mladoletnike, zaradi česar je treba na sistemski ravni uskladiti rešitve iz obeh
področnih zakonov. Kljub prizadevanjem po čim zgodnejši vključitvi različnih deležnikov v pripravo zakona je ministrstvo v fazi strokovnega
usklajevanja prejelo številne pripombe, ki jih intenzivno proučujemo, jih vključujemo v besedilo zakona in pripravljamo ustrezna izhodišča za
usklajevanje. Tudi s strani MIZŠ smo šele v fazi strokovnega usklajevanja prejeli pripombe, ki so pokazale, da bo potrebno intenzivno
medsebojno usklajevanje.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04147 Realizacija načrtovanih podzakonskih predpisov po
delovnem programu vlade"
V NDPV 2019 ni bilo načrtovanih podzakonskih predpisov s področja pravosodja. Kljub temu so bili sprejeti naslednji podzakonski predpisi:
PODROČJE CIVILNEGA PRAVA: 1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 34/19)
Pravilnik na podzakonskem nivoju predstavlja pomemben del implementacije nove ureditve družinskih razmerij v Družinskem zakoniku in
postopkovne ureditve v ZNP-1. Spremembe pravilnika so namreč (predvsem) podrobneje določile obveznosti izvršitelja in njegovo sodelovanje
z drugimi državnimi organi in službami pri izvršbi v družinskih zadevah. 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za plačilo dela
izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (Uradni list RS, št. 34/19) Pravilnik na podzakonskem nivoju predstavlja pomemben
del implementacije nove ureditve družinskih razmerij v Družinskem zakoniku in postopkovne ureditve v ZNP-1. Spremembe pravilnika so namreč
(med drugim) zaradi zahtevnosti priprav in samega neposrednega dejanja odvzema otroka povečale oziroma ustrezno ovrednotile plačilo za delo
izvršitelja za ta dejanja. 3. Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 76/19) Ministrica za pravosodje je izdala
soglasje k navedenemu pravilniku, ki ga je na podlagi četrte alineje prvega odstavka in pete alineje drugega odstavka 207. člena, 211. člena in za
izvrševanje drugega odstavka 206. člena Družinskega zakonika izdala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 4. Pravilnik
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v
javnem interesu na področju pravosodja (Uradni list RS, št. 25/19 V letu 2018 sprejet Zakon o nevladnih organizacijah je celostno uredil
podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu za vse organizacije ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko. Na njegovi
podlagi je ministrica za pravosodje podrobneje določila enega od pogojev za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na
področju pravosodja – to je določila kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa
nevladne organizacije v javnem interesu na področju pravosodja. PODROČJE ORGANIZACIJSKE ZAKONODAJE 1. Odredba o spremembi
Odredbe o številu mest državnih tožilcev (Uradni list RS, št. 14/19) 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu sodniškega
pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 17/19) 3. Sklep o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) 4. Pravilnik
o priznanjih na področju pravosodja (Uradni list RS, št. 25/19) 5. Pravilnik o uvrstitvi strokovnih področij in jezikov v posamezen sklop
strokovnih področij in jezikov (Uradni list RS, št. 30/19) 6. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list
RS, št. 47/19) 7. Notarska tarifa (Uradni list RS, št. 59/19) 8. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda (Uradni list RS, št. 64/19)
PODROČJE KAZNOVALNEGA PRAVA 1. Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS, št. 46/19) 2. Pravilnik o vročanju po detektivih in
izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 61/19)

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04149 Znižanje materialnih stroškov na zaposlenega "
Nižja dosežena vrednost kazalnika za leto 2019 kaže uspešen trend zniževanja materialnih stroškov na zaposlenega.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07720 Število nerealiziranih sklepov vlade v roku"
/

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07720

Glede na C 3757 menimo, da C3992 pomeni podvajanje glede realizacije DPV, zato predlagamo črtanje C3992. Kazalnik »št. Nerealiziranih sklepov
vlade« se prenese v C3757.

C3974 - Zagotavljanje pogojev za delo pravosodnih organov z namenom optimalnega reševanja zadev na
sodiščih
Prispeva k splošnemu cilju: C2214 - Krepitev pravne varnosti in spoštovanje človekovih pravic
Opis specifičnega cilja
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Cilj je optimalno reševanje zadev na sodiščih, z namenom krepitve pravne države in spoštovanja človekovih pravic, ter sojenja v razumnem roku,
kar se spremlja preko kazalnika povprečni dejanski čas reševanja zadev na sodiščih. Prav tako je cilj zagotoviti ustrezne prostore v lasti države
ter posledično odpovedati sklenjena najemna razmerja oz. pogodbe, zaposlenim pa za svoje delo zagotoviti delovne prostore v skladu z
veljavnimi normativi.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Cilj je dosežen.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Rezultat ugodno vpliva na realizacijo splošnega cilja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04123 Povprečni dejanski čas reševanja zadev

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

M P mesecev 2009

9,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2014

6,00

5,30

2016

6,00

5,10

2017

6,00

4,50

2018

6,00

3,60

2019

5,00

3,10

2020

5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04123 Povprečni dejanski čas reševanja zadev"
Povprečni dejanski čas reševanja vseh zadev v letu 2019 je po neuradnih podatkih Sodne statistike znašal 3,1 meseca.

C4003 - Zagotavljanje poprave krivic in narodne sprave
Prispeva k splošnemu cilju: C2214 - Krepitev pravne varnosti in spoštovanje človekovih pravic
Opis specifičnega cilja
Na podlagi 9 čl. ZPKri Komisija Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic odloča o zahtevkih strank za priznanje statusa bivšega političnega
zapornika, priznanje pravice do odškodnine ter vštetje časa odvzema prostosti ali določitve prebivališča v pokojninsko dobo in priznanje statusa
žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, statusa svojca žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja ter pravice do odškodnine.
Komisija odloča na sejah z večino svojih članov na podlagi pripravljenega gradiva za sejo, ki ga člani komisije prejmejo najmanj pet delovnih dni
pred sejo, da ga lahko preučijo in potem o tem na seji odločajo.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Specifični cilj je dosežen.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Realizacija na področju poprave krivic uspešno vpliva na doseganje splošnega cilja Krepitev pravne varnosti ter spoštovanje človekovih pravic.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04187 Število rešenih zadev na področju poprave krivic
letno

VIR ME

IZH.
LETO

M P zadev 2009

IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
1.392,00

2014 330,00

473,00

2015 300,00

423,00

2016 300,00

554,00

2017 660,00

819,00

2018 660,00

551,00

2019 500,00

284,00

2020 500,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04187 Število rešenih zadev na področju poprave krivic
letno"
Glede na zmanjšan pripad zadev v letu 2019 je temu sledila tudi realizacija, zato je prišlo do določenega odmika od načrtovane vrednosti.
Doseženi rezultat je v okviru splošnih ciljev.

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

Rezultati
C4005 - Odločanje v zadevah poprave krivic in priprava podlag za odločanje
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Prispeva k specifičnemu cilju: C4003 - Zagotavljanje poprave krivic in narodne sprave
Opis rezultata
Na podlagi 9 čl. ZPKri Komisija Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic odloča o zahtevkih strank za priznanje statusa bivšega političnega
zapornika, priznanje pravice do odškodnine ter vštetje časa odvzema prostosti ali določitve prebivališča v pokojninsko dobo in priznanje statusa
žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, statusa svojca žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja ter pravice do odškodnine.
Komisija odloča na sejah z večino svojih članov na podlagi pripravljenega gradiva za sejo, ki ga člani komisije prejmejo najmanj pet delovnih dni
pred sejo, da ga lahko preučijo in potem o tem na seji odločajo.
Obrazložitev doseganja rezultata
Rezultat je dosežen.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Dobro ter pravočasno pripravljena poročila poglavitno prispevajo k odločanju na področju poprave krivic kar prispeva k doseganju in
izpolnjevanju specifičnega cilja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

IZH.
LETO

VIR ME

I04194 Število pripravljenih podlag na področju poprave
krivic

podlag 2009

IZH.
VREDNOST

LETO

3,00

2014 11,00

11,00

2015 11,00

12,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 11,00

11,00

2017 11,00

12,00

2018 11,00

10,00

2019 10,00

10,00

2020 10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04194 Število pripravljenih podlag na področju poprave
krivic"
Kazalnik je dosežen v okviru načrtovanega.

C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Prispeva k specifičnemu cilju: C3757 - Učinkovito delovanje ministrstva na podlagi DPV, sklepov vlade in zakonskih predpisov
Opis rezultata
Rezultat združuje ukrepe in skupine projektov, ki prispevajo k učinkovitemu delovanju ministrstva.
Obrazložitev doseganja rezultata
Poslovanje ministrstva z ukrepi, ki vodijo k doseganju rezultata.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Ministrstvo z racionalnim ravnanjem na tem področju uspešno prispeva k realizaciji specifičnega cilja Učinkovito delovanje ministrstva na
podlagi DPV, sklepov vlade in zakonskih predpisov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09007 Delež sredstev namenjenih materialnim stroškom/VP

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
%

2016

3,80

2017 3,20

1,80

2018 3,70

3,80

2019 3,40

2,00

2020 3,40

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09007 Delež sredstev namenjenih materialnim
stroškom/VP"
Učinkovito poslovanje z doseženo vrednostjo nižje od zastavljene.

C7043 - Zagotavljanje prostorskih pogojev za delo PO
Prispeva k specifičnemu cilju: C3974 - Zagotavljanje pogojev za delo pravosodnih organov z namenom optimalnega reševanja zadev na sodiščih
Opis rezultata
Ministrstvo v okviru svoje dejavnosti skrbi tudi za zagotavljanje prostorskih pogojev za delo pravosodnih organov. Na rezultat se vežejo ukrepi
ter skupine projektov, ki pomagajo k realizaciji cilja.
Obrazložitev doseganja rezultata
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Rezultat je nad zastavljenimi cilji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Rezultat je presežen, kar ugodno vpliva na realizacijo specifičnega cilja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08913

Število najemnih pogodb

VIR ME

IZH. LETO

Število 2016

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

80,00

2017

80,00

72,00

2018

80,00

66,00

2019

80,00

62,00

2020

80,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08913 Število najemnih pogodb"
Trenutno je sklenjenih 62 pogodb za najem prostorov za potrebe PO, od tega ena za najem arhivskih prostorov. Znižanje je posledica odpovedi
dveh najemnih pogodb zaradi dveh lokacij, ki smo jih v letu 2018 kupili. Poleg tega je zaradi prenehanja oziroma odpovedi najemne pogodbe s
strani dveh najemodajalcev bil sklenjen dodatek k obstoječi najemni pogodbi. Odpovedali smo dve najemni pogodbi ter namesto tega sklenili
eno pogodbo. Hkrati pa je bila sklenjena ena nova najemna pogodba in dva dodatka, še ena pogodba pa je bila nadomeščena z novo pogodbo.
V obravnavi je trenutno že šest vlog pravosodnih organov po dodatnih pisarniških prostorih in arhivskih prostorih, predvsem iz naslova
spremembe predpisov.

C7451 - Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov in dvig kompetenc zaposlenih v pravosodju
Prispeva k specifičnemu cilju: C3974 - Zagotavljanje pogojev za delo pravosodnih organov z namenom optimalnega reševanja zadev na sodiščih
Opis rezultata
Z izvajanjem ukrepov spodbujanja in zagotavljanja kakovosti v pravosodju, prenovo poslovnih procesov in izboljšanjem usposobljenosti
zaposlenih v pravosodnem sistemu se pričakuje izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov in dvig kompetenc zaposlenih v pravosodju.
Obrazložitev doseganja rezultata
V skladu z okvirom uspešnosti iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 se do
konca leta 2018 zasleduje cilj uvedba dveh (2) sistemov v pravosodju, skupaj do konca leta 2023 pa uvedba enajstih (11) sistemov v pravosodju.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z razvojem dveh (2) razvitih sistemov v pravosodju je Ministrstvo za pravosodje konec leta 2018 doseglo kazalnik učinka v skladu z okvirom
uspešnosti iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 in tako prispevalo k izvajanju
fizičnih in finančnih kazalnikov na ravni 11. prednostne osi v okviru Operativnega programa.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09897 Kumulativno število razvitih sistemov v pravosodju

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

število 2016

0,00

2017 0,00
2018 5,00

2,00

2019

1,00

2023 11,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09897 Kumulativno število razvitih sistemov v
pravosodju"
Zaradi zamika pri izdaji odločitve o podpori za izvajanje operacije Učinkovito pravosodje se je k aktivnemu izvajanju operacije Učinkovito
pravosodje pristopilo šele po izdaji odločitve (odločitev s strani Organa upravljanja izdana 21. 9. 2016). 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), ki je vključevala prilagoditev operacije v delu, ki se navezuje na skupno infrastrukturo. Na podlagi
omenjenega je bil pripravljen tudi predlog spremembe Operativnega programa v delu, ki se navezuje spremembo kazalnikov, in sicer iz pet (5)
razvitih sistemov na dva (2) razvita sistema do konca leta 2018. Predlog spremembe Operativnega programa je potrdila Vlada RS in Evropska
komisija. V okviru spremembe Operativnega programa je bil pripravljen tudi okvirni izvedbeni časovni načrt dinamike razvoja razvitih sistemov.

0901 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja
090102 - Administracija na področju pravosodja
Podprogram nima določenih rezultatov.

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

Rezultati
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C3994 - Zagotavljanje aktualnih izobraževanj v pravosodju
Prispeva k specifičnemu cilju: C3974 - Zagotavljanje pogojev za delo pravosodnih organov z namenom optimalnega reševanja zadev na sodiščih
Opis rezultata
Izobraževanja namenjena pravosodnim organom in organizacija izpitov, predpisanih s pravnimi akti. Cilje se dosega skozi teoretično in praktično
usposobljenost zaposlenih za specifično delo v pravosodju, tako tistih s krajšim stažem, za katere se poleg splošnih predvidene še posebne
oblike izobraževanj, kot tiste z daljšim stažem in so predpogoj za hitro, zakonito in pravilno vodenje postopkov, ki privedejo do meritorne
odločbe in tako je končni dolgoročni cilj v večji pravni varnosti državljanov. Prav tako se zagotavlja usposobljenost vseh, ki sodelujejo v
procesu sojenja v drugih vlogah, kot odvetniki, sodni izvedenci, cenilci, tolmači, upravitelji v postopkih insolventnosti, sodni izvršitelji.
Obrazložitev doseganja rezultata
Rezultati so nad zastavljenimi cilji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Na podlagi dobrega doseganja rezultatov se sklepa, da so zagotovljeni dobri pogoji za delo pravosodnih organov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04177 Število segmentov izobraževanj

I04182 Št. Vrst izpitov

VIR ME

IZH. LETO

M P Število 2012

M P Število 2012

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

150,00

2014

170,00

209,00

2015

180,00

202,00

2016

180,00

219,00

2017

220,00

390,00

2018

220,00

480,00

2019

350,00

350,00

2020

350,00

10,00

2014

1.000,00

10,00

2015

11,00

10,00
12,00

2016

11,00

2017

11,00

11,00

2018

10,00

10,00

2019

11,00

9,00

2020

11,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04177 Število segmentov izobraževanj"
Izobraževanja so bila realizirana v zastavljenem obsegu.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04182 Št. Vrst izpitov"
Realiziranih je bilo 9 vrst izpitov. Dveh vrst izpitov nismo izvedli, saj ni bilo kandidatov.

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

Rezultati
C3756 - Uspešno mednarodno sodelovanje in učinkovito reševanje zadev mednarodne pravne pomoči
Prispeva k specifičnemu cilju: C3755 - Proaktivno delovanje ministrstva na mednarodnem področju v skladu z interesi RS
Opis rezultata
Ministrstvo realizira naloge Republike Slovenije, ki izhajajo iz članstva v EU s področja pravosodja: sodelovanje v zakonodajnih postopkih EU in
pogajanja zakonodaje EU- priprava stališč RS do aktov EU in odprte problematike ter zastopanje le teh na zasedanjih delovnih teles Sveta EU ter
Evropske komisije. Pripravlja pojasnila glede sprejete zakonodaje EU. Zagotavlja ustrezen prenos EU in relevantne mednarodne zakonodaje v
nacionalni pravni red, vodi ustrezne postopke, obvešča Evropsko komisijo in druge relevantne organe ter podaja odgovore in pojasnila na
zaprosilo le teh oz. v postopkih, ki jih v povezavi s Slovenijo vodijo institucije EU. Slovenija skladno s predpisanimi postopki notificira prenose
EU zakonodaje preko RPS. Kazalnik I03852 se nanaša na prenos direktiv v nacionalni pravni red. Republika Slovenija se na dokumente EU, ki so
označeni kot predlogi aktov odziva skladno z dinamiko obravnave zadeve v delovnih telesih Sveta EU in skladno z notranjimi pravili. Kazalnik
I06126 se nanaša na oblikovanje odločitev glede zadev EU tekom postopka obravnave le teh v delovnih telesih Sveta EU. Republika Slovenija
pravočasno in uspešno pripravlja stališča do dokumentov EU, ki se obravnavajo v delovnih telesih Sveta EU, ter jih zagovarja na zasedanjih
delovnih teles Sveta EU. Republika Slovenija tako uspešno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz članstva EU, ter s tem uspešno sodeluje v
pogajalskem procesu oblikovanja prava EU.
Obrazložitev doseganja rezultata
Rezultati so v celoti doseženi oz. pri enem kazalniku celo preseženi.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
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Ministrstvo učinkovito deluje na mednarodnem področju, posledično Republika Slovenija tako uspešno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz
članstva EU, ter s tem uspešno sodeluje v pogajalskem procesu oblikovanja prava EU, ter učinkovito rešuje zadeve mednarodne pravne pomoči.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003657 Št. rešenih zadev mednarodne pravne pomoči

VIR ME
M P rešenih
zadev

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2009

5.557,00

2014 4.711,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR
6.486,00

2015 4.711,00

4.597,00

2016 4.711,00

4.113,00

2017 4.100,00

4.125,00

2018 4.100,00

4.466,00

2019 4.100,00

4.549,00

2020 4.100,00
I03852 Število prenesenih direktiv

Število

2011

0,00

2014 2,00

2,00

2015 2,00

2,00

2016 2,00

3,00

2017 3,00

2,00

2018 3,00

3,00

2019 3,00

3,00

2020 3,00
I06126 Odzivni čas za pripravo stališča za dokument delovne
skupine/odbor sveta EU

M P čas

2009

10,00

2014 10,00

10,00

2015 10,00

10,00

2016 10,00

10,00

2017 10,00

10,00

2018 10,00

10,00

2019 10,00

10,00

2020 10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003657 Št. rešenih zadev mednarodne pravne pomoči"
V letu 2019 je ministrstvo na področju mednarodne pravne pomoči obravnavalo skupno 6194 zadev (4764 novih in 1430 zadev prenesenih iz leta
2018) ter od tega zaključilo 4549 zadev. 1645 je bilo nerešenih in prenesenih v reševanje v leto 2020. Delež rešenih zadev mednarodne pravne
pomoči glede na vse zadeve v obravnavi je 73,4 %.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I03852 Število prenesenih direktiv"
Dosežene vrednosti sledijo zastavljenim ciljem.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06126 Odzivni čas za pripravo stališča za dokument
delovne skupine/odbor sveta EU"
Pravočasno oblikovanje stališč, skladno z dinamiko obravnave posameznega zakonodajnega ali nezakonodajnega akta.

0902 - Delovanje sodišč
Opis programa
Program vključuje sredstva za delovanje Vrhovnega sodišča, višjih in okrožnih sodišč (v okviru katerih so financirana tudi okrajna sodišča),
Upravnega sodišča, Višjega delovnega in socialnega sodišča in delovnih socialnih sodišč. V okviru navedenega programa pa se izvajajo
podprogrami 090201 Sodni postopki, 090203 Brezplačna pravna pomoč, 090204 Informatizacija sodišč.

Specifični cilji
C2219 - Reševanje zadev v ciljnem času
Prispeva k splošnemu cilju: C2214 - Krepitev pravne varnosti in spoštovanje človekovih pravic
Opis specifičnega cilja
Reševanje zadev v ciljnem času pomeni zagotavljanje hitrega in učinkovitega pravnega varstva z ustavo zagotovljenih pravic in svoboščin vseh
državljanov in drugih uporabnikov sodnega sistema. Za vsako vrsto sodišče (okrajno, okrožno...) je bil določen ciljni čas in delež zadev, ki bodo
rešene v tem času.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07479 Delež rešenih zadev v ciljnem času za Delovno in socialna
sodišča

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2011

61,00

2016 70,00

57,00

2017 70,00

60,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
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2018

58,00

2019 70,00

55,00

2020 70,00
2021 60,00
I07480 Delež rešenih zadev v ciljnem času za okrajna sodišča

%

2011

74,00

2016 80,00

84,00

2017 80,00

85,00

2018

82,00

2019 80,00

83,00

2020 80,00
2021 80,00
I07481 Delež rešenih zadev v ciljnem času za okrožna sodišča

%

2011

64,00

2016 70,00

65,00

2017 70,00

64,00

2018

65,00

2019 70,00

66,00

2020 60,00
2021 60,00
I07482 Delež rešenih zadev v ciljnem času za Upravno sodišče

%

2011

62,00

2016 72,00

66,00

2017 72,00

60,00

2018

50,00

2019 75,00

40,00

2020 72,00
2021 70,00
I07483 Delež rešenih zadev v ciljnem času za Višje delovno in socialno
sodišče

%

2011

56,00

2016 70,00

21,00

2017 70,00

35,00

2018

48,00

2019 70,00

45,00

2020 70,00
2021 40,00
I07485 Delež rešenih zadev v ciljnem času za Višja sodišče

%

2011

87,00

2016 92,00

94,00

2017 92,00

92,00

2018

91,00

2019 92,00

94,00

2020 92,00
2021 90,00
I07487 Delež rešenih zadev v ciljnem času za Vrhovno sodišče

%

2011

54,00

2016 67,00

73,00

2017 75,00

69,00

2018

71,00

2019 75,00

76,00

2020 75,00
2021 75,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07479 Delež rešenih zadev v ciljnem času za Delovno in
socialna sodišča"
Na poslovanje delovnih in socialnega sodišča vpliva obremenjenost s ti. množičnimi zadevami, ki sodišče obremenijo tako s številom zadev, ki
jih prejme v delo, kot z dolgotrajnostjo reševanja, saj gre za zadeve, ki zaradi svojega pomena navadno prehodijo celotno pot pravnih sredstev,
pogosto vključno z odločanjem Ustavnega sodišča. Rezultat se je sicer v primerjavi s prejšnjim letom nekoliko poslabšal in je še vedno pod
ciljnim stanjem.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07480 Delež rešenih zadev v ciljnem času za okrajna
sodišča"
Okrajna sodišča so še povečala delež zadev rešenih v ciljnem času.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07481 Delež rešenih zadev v ciljnem času za okrožna
sodišča"
Okrožna sodišča so, glede na leto 2018 minimalno povečala delež zadev rešenih v ciljnem času. Okrožna sodišča kot razloge za podaljšanje
trajanja postopkov navajajo večje število prejetih zadev zaradi novih pristojnosti (predvsem nepravdne zadeve po novem Družinskem zakoniku),
večje število pripornih (kazenskih) zadev, ki jih je treba obravnavati prednostno, ter vpliv insolvenčnih postopkov, kar je povezano s pravili
odčrtanja (zaključka) zadev osebnega stečaja, ki se odčrtajo šele po izteku preizkusne dobe, ki lahko traja do 5 let in stečaja nad pravno osebo,
na tajanje katerih vpliva hitrost likvidacije stečajne mase.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07482 Delež rešenih zadev v ciljnem času za Upravno
sodišče"
Upravno sodišče je še nekoliko poslabšalo delež zadev rešenih v ciljnem času, kar je povezano z zmanjševanjem števila sodnikov in zlasti novimi

Stran 12 od 25

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

pristojnostmi, ki izjemno vplivajo na priliv novih zadev. Upravno sodišče je med razlogi za nedoseganje ciljne vrednosti navajalo: - kadrovske
težave, predvsem pomanjkanje sodnikov oz. nezasedena sodniška mesta; - izredno povečanje prejetih upravnih sporov od leta 2017 po določbah
Zakonu o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/0; - prejem večjega števila novih tožb po
prehodni določbi novele Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta 2017, ki je naložila koncedentom, da po uradni dolžnosti koncesije, ki so bile
sklenjene za nedoločen čas, skrajša na 15 let - v zvezi s tem je Upravno sodišče v letu 2019 Ustavnemu sodišču RS poslalo zahtevo za oceno
ustavnosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07483 Delež rešenih zadev v ciljnem času za Višje delovno
in socialno sodišče"
Višje delovno in socialno sodišče se je v preteklih letih intenzivno vključilo v reševanje problematike prvostopnih sodišč s sodelovanjem
sodnikov pri reševanju njihovih zadev, zato je bil dosežen slabši rezultat, ki pa ga bo mogoče, glede na majhno absolutno število zadev, relativno
kmalu izboljšati. Pomembno je, da sodišče popolnoma obvladuje pripad in da je v letu 2019 v 6 mesecih rešilo že 85% zadev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07485 Delež rešenih zadev v ciljnem času za Višja sodišče"
Višja sodišča so v šestih mesecih rešila 94% zadev in s tem presegla cilj.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07487 Delež rešenih zadev v ciljnem času za Vrhovno
sodišče"
Vrhovno sodišče je v letu 2019 nadaljevalo z dobrim poslovanjem, cilj je bil presežen.

0902 - Delovanje sodišč
090201 - Sodni postopki

Rezultati
C3739 - Skrajševanje povprečnega časa rešitve zadeve na sodiščih
Prispeva k specifičnemu cilju: C2219 - Reševanje zadev v ciljnem času
Opis rezultata
Skrajševanje povprečnih časov rešitve zadeve se odraža v doseganju cilja reševanja zadev v optimalnem in predvidljivem času oz. v ciljnem
času.
Obrazložitev doseganja rezultata
Uspešno delo sodišč se odraža tudi v krajšem povprečnem pričakovanem času rešitve vseh zadev, ki je v letu 2019 znašal 1,9 meseca in se je
gledena prejšnje leto skrajšal za 0,1 meseca (ta podatek se nanaša na vse zadeve, kar pomeni, da so vanj vključene tudi zadeve, ki se že po svoji
naravirešujejo v relativno kratkih rokih).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Skrajševanje povprečnih časov rešitve zadeve se odraža v doseganju cilja reševanja zadev v optimalnem in predvidljivem času oz. v ciljnem
času.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I03787 Povprečen čas rešitve zadeve na sodiščih

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

mesec 2008

0,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2016

3,60

2,30

2017

3,60

2018

2,10
2,00

2019

3,60

2020

3,00

2021

2,10

1,90

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I03787 Povprečen čas rešitve zadeve na sodiščih"
Uspešno delo sodišč se odraža tudi v krajšem povprečnem pričakovanem času rešitve vseh zadev, ki je v letu 2019 znašal 2,0 meseca in se je
glede na prejšnje leto skrajšal za 0,1 meseca (ta podatek se nanaša na vse zadeve, kar pomeni, da so vanj vključene tudi zadeve, ki se že po svoji
naravi rešujejo v relativno kratkih rokih). Pričakovani čas rešitve pomembnejših zadev se je glede na leto 2018 nekoliko podaljšal na 7,8 meseca
(načrtovani cilj v dokumentu EVROPA 2020 je 6 mesecev). Pričakovani čas rešitve (disposition time) je sicer mednarodno sprejeta računska
kategorija, ki izraža oceno o času, ki naj bi bil potreben za rešitev zadeve, vendar zgolj na podlagi podatkov o rešenih in nerešenih zadevah v
preteklem letu. Pričakovani čas rešitve glede na način izračuna ne odraža trajanja (konkretnih) sodnih postopkov. Zaradi enostavnosti in ker so
za njegov izračun bili na voljo vsi podatki, je že dalj časa v uporabi, vendar so se zaradi zavedanja njegovih pomanjkljivosti sistematično uvedli
še drugi kazalniki poslovanja, npr. povprečni čas rešitve zadev v zadnjih 12 mesecih, kjer je trajanje sodnih postopkov izračunano na podlagi
dejanskih podatkov o času reševanja zadev in se izračuna tako, da se sešteje trajanje vseh postopkov, ki so bili končani v določenem obdobju,
vsoto pa se deli s številom teh postopkov (aritmetična sredina). Ti podatki so objavljeni v Letnem poročilu o učinkovitosti in uspešnosti sodišč.

C3740 - Zmanjšanje števila zadev sodnega zaostanka med nerešinimi zadevami
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Prispeva k specifičnemu cilju: C2219 - Reševanje zadev v ciljnem času
Opis rezultata
Sodni red določa časovne kriterije po preteku katerih se nerešena zadeva šteje kot sodni zaostanek. Cilj je pospešiti reševanje zadev, ki so
opredeljene kot sodni zaostanek.
Obrazložitev doseganja rezultata
V letu 2019 se je absolutno število sodnih zaostankov v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za 6,4%, delež sodnih zaostankov med
nerešenimizadevami pa je bil 52%.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Zmanjšanje števila zadev sodnega zaostanka v absolutni številki pomeni, da se povečuje število zadev, ki so rešene v ciljnem času.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07469 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za Delovna in socialno
sodišče

VIR ME

IZH.
LETO

mesec 2011

IZH.
VREDNOST

LETO

13,80

2016 13,00

13,50

2017 12,00

8,80

2018

10,20

2019 12,00

8,90

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 12,00
2021 9,00
I07470 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za okrajna sodišča

mesec 2011

16,00

2016 10,00

12,20

2017 10,00

24,80

2018

21,90

2019 10,00

18,50

2020 10,00
2021 13,00
I07471 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za okrožna sodišča

mesec 2011

16,80

2016 15,00

16,70

2017 15,00

17,00

2018

17,10

2019 15,00

16,60

2020 15,00
2021 19,00
I07472 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za Upravno sodišče

mesec 2011

6,00

2016 6,00

6,00

2017 6,00

7,10

2018

10,00

2019 5,00

11,40

2020 5,00
2021 7,50
I07473 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za Višje delovno in
socialno sodišče

mesec 2011

2,30

2016 2,50

2,80

2017 2,50

2,60

2018

2,30

2019 2,50

2,40

2020 2,50
2021 2,50
I07475 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za višja sodišča

mesec 2011

4,90

2016 3,00

2,50

2017 3,00

2,90

2018

2,70

2019 3,00

2,20

2020 3,00
2021 3,00
I07476 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za Vrhovno sodišče

mesec 2011

15,20

2016 12,00

7,70

2017 10,00

7,40

2018

6,40

2019 9,00

5,50

2020 9,00
2021 7,50

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07469 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za Delovna in
socialno sodišče"
V letu 2019 se je kazalnik glede na leti 2018 in 2017 še izboljšal in presegel cilj, vendar je treba opozoriti na velika nihanja v številu prejetih zadev
med leti, kar močno vpliva na vse kazalnike.
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07470 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za okrajna
sodišča"
V letu 2019 se je starost nerešenih zadev nekoliko skrajšala, vendar ostaja precej nad planirano, pretežno na račun izvršilnih zadev. Hitro
zmanjševanje števila nerešenih zadev paradoksalno vpliva na ta kazalnik, saj se med preostalimi nerešenimi zadevami povečuje delež tistih, ki so
že dalj časa v reševanju.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07471 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za okrožna
sodišča"
V letu 2019 se je starost nerešenih zadev nekoliko zmanjšala. Tudi tu je treba opozoriti na učinek deleža najstarejših nerešenih zadev, kot je
navedeno pri predhodnem kazalniku.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07472 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za Upravno
sodišče"
V letu 2019 se je starost nerešenih zadev glede na leto 2018 še povečala. Upravno sodišče je med razlogi za nedoseganje ciljne vrednosti
navajalo: - kadrovske težave, predvsem pomanjkanje sodnikov oz. nezasedena sodniška mesta; - zastoj v večjem številu starejših zadev iz leta
2017, ki čakajo na odločitev Ustavnega sodišča. Prav tako na odločitev Ustavnega sodišča RS čakajo nekatere zadeve iz leta 2018 in 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07473 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za Višje
delovno in socialno sodišče"
V letu 2019 je bil cilj presežen (rezultati so se glede na 2018 še izboljšali) .

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07475 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za višja
sodišča"
V letu 2019 je bil cilj presežen (rezultati so se glede na 2018 še izboljšali) .

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07476 Starost nerešenih zadev (brez K zadev) za Vrhovno
sodišče"
V letu 2019 je bil cilj presežen (rezultati so se glede na 2018 še izboljšali) .

0902 - Delovanje sodišč
090202 - Podporne dejavnosti in administracija

Rezultati
C7246 - Dvig kakovosti sodstva
Prispeva k specifičnemu cilju: C2219 - Reševanje zadev v ciljnem času
Opis rezultata
Dvig kakovosti sodstva prispeva k doseganju cilja reševanja zadev v ciljnem času. Indikator za spremljanje kakovosti sodstva pa je število vseh
sej Sodnega sveta (torej rednih, izrednih, korespondenčnih, sej Komisije za etiko in integriteto, sej disciplinskih organov in morebitnih drugih
sej).
Obrazložitev doseganja rezultata
Tudi v letu 2019 se je v primerjavi s predhodnim letom obseg opravljenega dela opazno povečal: v letu 2019 je Sodni svet zaključil največ
razpisov za sodniška mesta v zadnjih petih leti, in sicer za kar 137,5 % več v primerjavi s predhodnim letom 2018; sprejetih je bilo za 92 % več
odločitev glede predlogov za napredovanje sodnikov v primerjavi z letom 2018; prejetih in odgovorjenih za 59 % več novinarskih vprašanj in za
500 % več zahtev za informacije javnega značaja; za 100 % več zadev je bilo v obravnavi pred disciplinskim sodiščem; za 133 % se je povečalo
število vloženih pobud za izrek disciplinske sankcije; za 200 % več je bilo sprejetih odločitev disciplinskega sodišča; za 31 % več je bilo vloženih
pobud in zahtev na Komisijo za etiko in integriteto ter za 75 % več izdanih načelnih mnenj in smernic. Kljub temu, da se kadrovska zasedba temu
tudi v letu 2019 ni uspela v polnosti prilagoditi, Sodni svet in njegova samostojna delovna telesa (Komisija za etiko in integriteto; disciplinski
organi in Volilna komisija), dinamike svojega (vsebinskega) dela v letu 2019 ni zmanjševal, nasprotno, število sej se je povečalo za 22 %, ter je
zastavljene cilje in naloge glavnega programa na pretežnem področju poslovanja realiziral.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Pri postavljanju dolgoročnih ciljev je Sodni svet izhajal iz svojih najpomembnejših nalog, ki v največji meri vplivajo na kakovost izvajanja sodne
oblasti. To so zlasti pristojnosti glede izbire, imenovanja in razrešitev sodnikov ter predsednikov in podpredsednikov sodišč; ter pristojnosti
glede položaja, pravic in dolžnosti sodnikov (nezdružljivost funkcije; napredovanje; disciplinski postopki; etika in integriteta;).
Kot prvi dolgoročni cilj podprograma je tako Sodni svet določil skrajšanje poteka časa od razpisa do zasedbe sodniškega mesta, z namenom, da
se čim hitreje zapolni prosto sodniško mesto. Kot drugi dolgoročni cilj je Sodni svet določil, da bo odločal o pravicah in dolžnostih sodnikov
najkasneje v roku 30 dni od prejema popolnega predloga; in izdajal obrazložene pisne odpravke sprejetih odločitev najkasneje v roku.

Kazalniki
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ID

KAZALNIK

I09363

Število vseh sej Sodnega sveta

VIR ME IZH. LETO
št.

2015

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

21,00

2016

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2018

37,00

2019

45,00

2020

50,00

2021

50,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09363 Število vseh sej Sodnega sveta"
V letu 2019 je bilo izvedenih 25 sej (rednih, izrednih in dopisnih) Sodnega sveta; 7 sej Komisije za etiko in integriteto; 8 obravnav disciplinskih
organov ter 5 sej Volilne komisije, skupaj torej 45 sej, kar je za 22 % več tovrstnih dogodkov kot leto poprej.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09363 Število vsej sej Sodnega sveta: rednih, izrednih, korespondenčnih, sej Komisije za etiko in integriteto, sej disciplinskih organov in morebitnih drugih sej.

0902 - Delovanje sodišč
090204 - Informatizacija sodišč

Rezultati
C3778 - Informacijska podpora poslovanju sodišč
Prispeva k specifičnemu cilju: C2219 - Reševanje zadev v ciljnem času
Opis rezultata
Informatizacija sodišč poteka v skladu s strateškimi usmeritvami in strategijo razvoja informacijske podpore slovenskega sodstva, ki ga letno
sprejema Svet uporabnikov. Informacijska podpora je eden ključnih vzvodov razvoja modernega upravljanja sodišč in ni omejena le na
zagotavljanje računalniške strojne in programske opreme. Usmerjena je v podporo poslovnim procesom pri neposrednem delu na sodnih
zadevah, zmanjševanju stroškov poslovanja sodišč in zagotavljanju kvalitetnih, verodostojnih informacij za poslovne odločitve, kar omogoča
preglednost in načrtovanje kadrovskih rešitev ter boljšo organizacijo dela. Pomembno prispeva k razbremenitvi sodnikov tistih del, ki praviloma
ne pomenijo sojenja. Informacijsko podprto je poslovanje v 98% sodnih zadev, delovno intenzivni postopki v najbolj množičnih zadevah v celoti
potekajo elektronsko – od elektronske vloge, digitalizacije dokumentov, elektronskega podpisovanja, do centralizirane odpreme z vročanjem v
varne elektronske predale ali s pomočjo poštne ceste.
Obrazložitev doseganja rezultata
S prehodom na elektronsko poslovanje sodstvo vsako leto prihrani več milijonov evrov, če upoštevamo prihranke zaradi elektronskega vročanja
in avtomatske centralne odpreme preko poštne ceste. Pomembno vlogo pri izboljšanju poslovanja sodišč predstavlja skladišče podatkov in na
njem zgrajen sistem za poslovno obveščanje, ki je nepogrešljivo orodje za nadzor nad delom sodnikov in omogoča učinkovito upravljanje na
vseh nivojih slovenskega sodstva.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Informatizacija procesov in evidenc pomembno prispeva k učinkoviti sodni upravi in posledično tudi skrajševanju pričakovanih povprečnih
časov reševanja zadev. Praktično vse strateške odločitve s področja sodne uprave so utemeljene na podatkih informacijskih sistemov sodstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06532 Število sodnih postopkov z elektronskim vlaganjem

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

1,00

2014 8,00

5,00

2016 12,00

6,00

2017 12,00

6,00

2018

6,00

2019 15,00

6,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 15,00
2021 15,00
I06534 Število sodnih postopkov z elektronskim vročanjem

Število 2010

0,00

2014 8,00

5,00

2016 12,00

5,00

2017 12,00

5,00

2018

5,00

2019 15,00

5,00

2020 15,00
2021 15,00
I06535 Število postopkov z avtomatsko izdelavo izhodnih
pošiljk

Število 2010

1,00

2014 8,00

5,00

2016 12,00

5,00

2017 12,00

5,00

2018

5,00
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2019 15,00

5,00

2020 15,00
2021 15,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06532 Število sodnih postopkov z elektronskim
vlaganjem"
Elektronsko vlaganje preko portala eSodstvo je implementirano v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine, klasične izvršbe (omogoča
tudi paketno oddajo predlogov), zemljiškoknjižnih postopkih, insolvenčnih postopkih, postopkih izdaje potrdil o overitvi in v zadevah sodne
uprave ter finančnega poslovanja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06534 Število sodnih postopkov z elektronskim
vročanjem"
Elektronsko vročanje preko varnih elektronskih predalov se izvaja v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine, klasične izvršbe,
zemljiškoknjižnih postopkih, insolvenčnih postopkih in v zadevah Sodnega registra.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06535 Število postopkov z avtomatsko izdelavo izhodnih
pošiljk"
Avtomatska izdelava izhodnih pošiljk je vzpostavljena v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine, klasične izvršbe, v zemljiškoknjižnih
postopkih, insolvenčnih postopkih in v zadevah Sodnega registra. V drugih postopkih je podprta centralna izdelava pošiljk z avtomatskim
tiskanjem na kuverte.

0903 - Delovanje tožilstev
Opis programa
Skupino proračunskih uporabnikov državnih tožilstev (44) sestavljajo: Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, Specializirano državno
tožilstvo Republike Slovenije in 11 okrožnih državnih tožilstev. Vsako državno tožilstvo je samostojen proračunski uporabnik s svojim finančnim
načrtom, generalni državni tožilec RS oziroma vodje okrožnih državnih tožilstev pa so odredbodajalci porabe proračunskih sredstev. Ključne
naloge državnega tožilstva opredeljuje temeljna funkcija vlaganja in zastopanja kazenskih obtožb oziroma pregona storilcev kaznivih dejanj.
Nosilci temeljne funkcije so državni tožilci, ki kot upravičeni tožilci po Zakonu o kazenskem postopku vlagajo in zastopajo obtožbe, vlagajo
pritožbe in druga redna ter izredna pravna sredstva, sodelujejo z organi odkrivanja, jih usmerjajo in ukrepajo v okviru pristojnosti v pred
kazenskem postopku, v civilnih postopkih v zvezi z ZOPNI, v postopkih o prekršku in v civilnih in upravnih zadevah ter opravljajo naloge v
zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij. . Z institutom poravnavanja in odloženega pregona državni tožilec odpravi protipravno stanje zunaj
funkcije pregona.

Specifični cilji
C2222 - Učinkovito izvajanje pregona storilcev kaznivih dejanj
Prispeva k splošnemu cilju: C2214 - Krepitev pravne varnosti in spoštovanje človekovih pravic
Opis specifičnega cilja
Temeljna naloga državnega tožilstva je pregon storilcev kaznivih dejan. Pri tem pa državni tožilci zasledujejo zakonsko opredeljen cilj, da se
nihče, ki je nedolžen ne obsodi, storilcu kaznivega dejanja pa izreče kazenska sankcija ob pogojih, ki jih določa kazenski zakon in na podlagi
zakonitega postopka. Cilj Učinkovitega izvajanja pregona storilcev kaznivih dejanj tožilstvo dosega s pravilnostjo, zakonitostjo, ekonomičnostjo
in pravočasnostjo opravljanja državno tožilskih nalog. V prepričanju, da bomo zastavljene cilje dosegli s permanentnim izobraževanjem na vseh
segmentih kazenskega in gospodarskega prava, smo izvajali in dajali potrebno podporo izobraževanju državnih tožilcev tako doma kot v tujini, v
samo izvedbi in kot udeleženci ponujenih izobraževanj. Z učinkovitim, objektivnim in nepristranskim delom prispevajo tožilci h krepitvi pravne
varnosti in spoštovanju človekovih pravic na ta način, da so vse osebe, ki jih državna tožilstva obravnavajo, obravnavane v skladu z ustavo,
zakonom in na podlagi zakona sprejetih podzakonskih predpisov ter obveznih splošnih navodil izdanih v skladu z zakonom. Tožilci si
prizadevajo za učinkovitost boja proti kriminaliteti in pri tem delujejo v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi s področja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. Sami ocenjujemo, da bi ob dodatnih prizadevanjih bilo moč še okrepiti nivo dosežene pravne varnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003639 Delež pozitivno rešenih zadev v zadevah državnega
tožilstva

VIR

ME

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

državno
tožilstvo

%

2009

70,78

2014

105,70

2016 107,00

108,55

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2017 112,03

102,37

2018 116,59

102,81

2019 108,02

101,93

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003639 Delež pozitivno rešenih zadev v zadevah državnega
tožilstva"
Državni tožilci so v letu 2019 prejeli v obravnavanje 28.495 kazenskih zadev. Iz preteklega obdobja je bilo prenesenih 12.750 zadev, skupa torej v
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obravnavi 41.245 zadev. V tem obdobju so državni tožilci rešili 29.043 zadev. Pozitivna razlika 548 zadev glede na prejete zadeve v letu 2019
predstavlja odpravljanje prenesenih nerešenih zadev iz preteklih let.

0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva

Rezultati
C2234 - Hitrejše reševanje zadev tožilstva
Prispeva k specifičnemu cilju: C2222 - Učinkovito izvajanje pregona storilcev kaznivih dejanj
Opis rezultata
Namen cilja je spremljanje hitrosti reševanja zadev tožilstva.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003664 Načrtovani čas reševanja zadev tožilstva

I003665 Število zadev tožilstva, ki se rešijo s poravnavanjem in
odloženim pregonom

IZH.
LETO

VIR

ME

državno
tožilstvo

Število 2009

državno
tožilstvo

Število 2009

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.
3,01

4.472,00

DOSEŽENA
VRED. ZR

2014

7,46

2016 7,46

10,33

2017 54,00

48,50

2018 45,00

52,50

2019 42,00

59,00

2014

1.604,00

2016 1.765,00

2.442,00

2017 2.987,00

3.969,00

2018 2.300,00

3.869,00

2019 1.900,00

3.615,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003664 Načrtovani čas reševanja zadev tožilstva"
V izračunu dosežene vrednosti je upoštevanih 29.043 kazenskih zadev vpisanih v KT vpisnik, ki so jih tožilci rešili (kazalnik delež pozitivno
rešenih zadev) v letu 2019 in število delovnih dni tožilcev, ki so jih opravili v letu 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003665 Število zadev tožilstva, ki se rešijo s
poravnavanjem in odloženim pregonom "
V letu 2019 smo na podlagi alternativnega reševanja kazenskih zadev (odložen pregon in poravnavanje) za-vrgli 3.615 kazenskih ovadb zoper
storilcev kaznivih dejanj, pri čemer smo obravnavali 41.245kazenskih ovadb. Torej smo v okviru alternativnega pregona odločali zoper
8,77odstotka zadev, kar kaže na stabilnost uporabe alternativnih metod reševanja kazenskih zadev

0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

Rezultati
C2236 - Učinkovit pregon kaznivih dejanj na področju gospodarskega in zahtevnega kriminala ter
finančnega kriminala
Prispeva k specifičnemu cilju: C2222 - Učinkovito izvajanje pregona storilcev kaznivih dejanj
Opis rezultata
Kazniva dejanja iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva RS, kot so določena v 192 členu ZDT-1.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR

I003666 Št. zadev pregona kaznivih dejanj na področju gospodarskega in državno
zahtevnega kriminala
tožilstvo

ME

IZH.
LETO

Število 2009

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
12.189,00

2014

1.289,00

2016 1.418,00

4.478,00

2017 520,00

1.125,00

2018 300,00

1.318,00

2019 800,00

1.064,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003666 Št. zadev pregona kaznivih dejanj na področju
gospodarskega in zahtevnega kriminala"
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Vrednost predstavlja kazniva dejanja iz pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva RS, kot so določena v 192. členu ZDT-1. V letu 2019 smo
prejeli 216 ovadb zaradi korupcijskih kaznivih dejanj, 757 ovadb zaradi gospodarske kriminalitete, 23 ovadb zaradi trgovine z ljudmi in 36 ovadb
zoper storilce organiziranega krimi-nala. Finančne preiskave so bile uvedene v 26 zadevah, v 6 zadevah so bile vložene tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora.

0904 - Varstvo premoženjskih in drugih pravic ter interesov države
Opis programa
Državno odvetništvo RS je bilo ustanovljeno z zakonom o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/2017; v nadaljnjem besedilu ZDOdv).
ZDOdv v 112. členu določa, da se začne uporabljati šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je z dnem 20. 11. 2017. S tem dnem je prenehalo
delovati Državno pravobranilstvo Republike Slovenije. Državno odvetništvo Republike Slovenije je prevzelo vse pristojnosti Državnega
pravobranilstva Republike Slovenije, pravice in obveznosti, funkcionarje in javne uslužbence, zaposlene v Državnem pravobranilstvu Republike
Slovenije, finančna sredstva, premično in nepremično premoženje ter dokumentarno in arhivsko gradivo Državnega pravobranilstva Republike
Slovenije. Državno odvetništvo Republike Slovenije je poseben in samostojen državni organ. Njegove naloge so: • zastopanje države in njenih
organov pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji, pred tujimi sodišči in tujimi arbitražami, pred mednarodnimi sodišči in
mednarodnimi arbitražami ter pred Evropskim sodiščem za človekove pravice; • zastopanje subjektov, ki so v celoti v lasti države, v posameznih
postopkih pred sodišči v Republiki Sloveniji, ki so zanje in za Republiko Slovenijo izjemnega pomena; • varovanje javnega interesa v upravnem
sporu in v drugih primerih, ki jih določa zakon; • mirno reševanje sporov v predhodnih postopkih z namenom razbremenitve dela sodišč; •
pravno svetovanje državi in državnim organom v premoženjskopravnih zadevah; • oblikovanje pravnega mnenja, na zahtevo državnega organa,
povezana z varstvom premoženjskih in drugih pravic in interesov Republike Slovenije; • oblikovanje posameznega pravnega mnenja na predlog
subjektov, ki so v celoti v lasti države, če gre za zadevo, ki ima neposredne posledice za javna sredstva (za javnofinančne prejemke in izdatke,
prejemke in izdatke uporabnikov proračunov ter premoženje blagajn javnega financiranja in uporabnikov proračunov). Pri zastopanju,
svetovanju državi in njenim organom ter mirnem reševanju sporov v predhodnih postopkih ima Državno odvetništvo Republike Slovenije vedno
v ospredju ščitenje premoženjskih in drugih pravic in interesov Republike Slovenije in s tem krepitev delovanja pravne države.

Specifični cilji
C2221 - Učinkovita in zakonita zaščita premoženjskih in drugih pravic in interesov Republike Slovenije
pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter uprav
Prispeva k splošnemu cilju: C2214 - Krepitev pravne varnosti in spoštovanje človekovih pravic
Opis specifičnega cilja
Državno odvetništvo Republike Slovenije si bo v letu 2019 aktivno prizadevalo za profesionalno, strokovno in kakovostno opravljanje nalog in
pristojnosti na področju reševanja zahtevkov v predhodnih postopkih, zastopanju države in njenih organov v predhodnih postopkih pred
sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji, pred tujimi sodišči in tujimi arbitražami, pred mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami
ter pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, sodelovanju pri pripravi zakonodaje ter opozarjanju na neustrezno prakso, iz katere izvirajo
(pre)številni spori, in na ta način uresničevalo svoje poslanstvo učinkovite zaščite premoženjskih in drugih pravic in interesov Republike
Slovenije.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Državno odvetništvo si je v letu 2019 aktivno prizadevalo za profesionalno, strokovno in kakovostno zastopanje Republike Slovenije v
predhodnih postopkih in v postopkih pred sodišči, izvajalo je svetovalno funkcijo, sodelovalo pri pripravi zakonodaje ter opozarjalo na
neustrezno prakso, iz katere izvirajo dodatni spori, in na ta način uresničevalo svoje poslanstvo učinkovite zaščite premoženjskopravnih
interesov Republike Slovenije.
Število zadev oziroma postopkov, v katerih Državno odvetništvo zastopa Republiko Slovenijo pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter
pravno svetuje, na posameznih področij narašča, na nekaterih pa se je tudi malo zmanjšalo. V letu 2019 je bilo Državno odvetništvo kot
zastopnik države v najširšem pomenu besede vključeno, po razpoložljivih statističnih podatkih iz vpisnika v 92.889 postopkov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Za doseganje specifičnega cilja Državnega odvetništva je rast učinkovitosti, uspešnosti in zakonite zaščite interesov Republike Slovenije
ključnega pomena. Učinkovitost zahteva pregledno in stabilno zakonodajo, odlično usposobljenost višjih državnih odvetnikov, državnih
odvetnikov, kandidatov za državne odvetnike in ostalih javnih uslužbencev ter ustrezna orodja za delo in delovno okolje, ki lahko zagotovijo
večjo kakovost in tudi večjo uspešnost. Uspešnost opravljanja nalog je odvisna tudi od delovanja državne uprave in sodišč.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003638 Delež rešenih zadev letno

VIR

ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

Državno odvetništvo

%

124,00

2009

32,25

2014

30,00

2015

30,00

215,00

2016

30,00

29,19

2017

55,00

38,96

2018

55,00

30,96

2019

55,00

0904 - Varstvo premoženjskih in drugih pravic ter interesov države
090401 - Zastopanje Republike Slovenije in vodenje predhodnih postopkov
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Rezultati
C2240 - Učinkovitost mirnega reševanja sporov v predhodnih postopkih
Prispeva k specifičnemu cilju: C2221 - Učinkovita in zakonita zaščita premoženjskih in drugih pravic in interesov Republike Slovenije pred
domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter uprav
Opis rezultata
Poleg vloge Državnega odvetništva Republike Slovenije v postopkih pred sodišči in upravnimi organi je potrebno izpostaviti velik pomen
reševanja zahtevkov v t.i. predhodnih postopkih. Gre za dejavnost Državnega odvetništva Republike Slovenije, s katero se še pred uvedbo
sodnega, praviloma pravdnega postopka, poskušajo mirno razrešiti sporna pravna razmerja med posamezniki (fizične in pravne osebe) in državo
ali državnim organom, praviloma s sklenitvijo sporazuma v predhodnem postopku izvensodne poravnave ali z izdajo potrdila o neuspelem
poskusu mirne rešitve spora v predhodnem postopku.
Obrazložitev doseganja rezultata
Poleg vloge Državnega odvetništva RS v postopkih pred sodišči in upravnimi organi je potrebno izpostaviti velik pomen reševanja zahtevkov v
t. i. predhodnih postopkih (tj. preden pride spor na sodišče), v katerih je Državno odvetništvo RS že do sedaj odigralo pomembno vlogo, v
skladu z Zakonom o državnem odvetništvu pa je ta vloga še poudarjena; vložitev zahtevka v predhodnemu postopku je pogoj oziroma procesna
predpostavka za uvedbo pravdnega ali drugega postopka. Dobrodošla oblika alternativnega oziroma mirnega reševanja sporov pa je tudi
mediacija, ki lahko v veliki meri prispeva k hitrejšemu in mirnemu reševanju sodnih sporov, hkrati pa ob ustrezni angažiranosti mediatorja in obeh
strank mirno reši spor.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Število obravnavanih zahtevkov in sklenjenih poravnav v predhodnih postopkih kaže na uspešno delo Držav-nega odvetništva RS, saj se s
sklenitvijo izvensodnih poravnav, kadar je zahtevek upravičen oziroma utemeljen, zmanjšuje pripad zadev na sodišča, s tem je sodstvo
posledično manj obremenjeno, država pa se izogne stroškom pravdnih postopkov. S tem Državno odvetništvo RS prispeva k preprečevanju
kršenja pravice do sojenja v razumnem roku (prvi odstavek 23. člena Ustave).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003674 Število rešenih zahtevkov v predhodnih
postopkih

IZH.
LETO

VIR

ME

državno
pravobranilstvo

zadev 2009

IZH.
VREDNOST
31,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2014 2.450,00

133,00

2016 450,00

221,00

2017 650,00

1.375,00

2018 650,00

200,00

2019 650,00

721,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003674 Število rešenih zahtevkov v predhodnih
postopkih"
V zadevah zaključenih v letu 2019 je bilo v predhodnih postopkih, ki jih vodi Državno odvetništvo na podlagi ZDodv, ZVPSBNO, ZKP in ZP-1
po razpoložljivih statističnih podatkih iz vpisnika sklenjenih skupno 721 izvensodnih poravnav. Ugotavljamo, da je poudarjena funkcija mirnega
reševanja sporov v predhodnih postopkih po ZDOdv, kot procesna predpostavka za uvedbo pravdnega ali drugega postopka, učinkovito
vplivala na zmanjšanje števila sodnih postopkov.

0905 - Izvrševanje kazenskih sankcij
Opis programa
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij, 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. Znotraj programa se financira tudi delovanje Uprave RS za probacijo v skladu z
Zakonom o probaciji (Uradni list RS št. 27/2017).

Specifični cilji
C2215 - Izvrševanje kazenskih sankcij
Prispeva k splošnemu cilju: C2214 - Krepitev pravne varnosti in spoštovanje človekovih pravic
Opis specifičnega cilja
Izvršiti vse odredbe za prestajanje zaporne kazni, pripora in oddaje v prevzgojni dom. Zagotavljanje finančnih, materialnih, kadrovskih, tehničnih
in drugih pogojev za delovanje. Organizacija in vodenje zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma. Usposabljanje kadrov za
potrebe izvrševanja kazenskih sankcij. Uveljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je bila odvzeta prostost. Z uvedbo probacijske službe –
Uprave RS za probacijo naj bi se med izrečenimi sankcijami povečalo število tistih, ki se ne izvršujejo v zavodu, pač pa alternativno v obliki
skupnostnih sankcij z namenom zmanjševanja povratništva, hkrati pa bi se na ta način tudi znižali stroški, namenjeni izvrševanju kazenskih
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sankcij.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v letu 2019 izvajala svoje naloge skladno z zakonskimi opredelitvami in strokovnimi zahtevami. Pri
tem je največ pozornosti namenila doslednemu izvajanju zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in podzakonskih predpisov v praksi,
zagotavljanju materialnih in kadrovskih pogojev za delo, izvajanju obveznosti, ki jih za zaprte osebe in zaposlene nalagajo veljavni predpisi in
skrbi za enotno, strokovno in zakonito obravnavo zaprtih oseb.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Realizacija specifičnega cilja pozitivno vpliva na doseganje splošnega cilja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

I06577 Strošek oskrbnega dne na osebo

EUR 2009

I09876 Strošek obravnave osebe, vključene v probacijo / dan

EUR 2017

73,00

0,00

2014 90,00

61,00

2015 90,00

62,00

2016 90,00

68,00

2017 90,00

80,00

2018 90,00

81,00

2019 90,00

90,00

2018 2,50

1,70

2019 2,50

1,27

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06577 Strošek oskrbnega dne na osebo"
Strošek oskrbnega dne za zaprto osebo, ki vključuje vse stroške zaporskega sistema, je v letu 2019 znašal 90 EUR.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09876 Strošek obravnave osebe, vključene v probacijo /
dan"
Dosežena vrednost v letu 2019 je 1,27 EUR, kar je posledica velika porasta števila zadev v letu 2019. Izračun stroška obravnave oseb temelji na
porabi proračunskih sredstev, številu oseb, ki so bile v letu 2019 vključene v probacijo ter številom dni v letu.

0905 - Izvrševanje kazenskih sankcij
090501 - Izvrševanje kazenskih sankcij - zapori

Rezultati
C2237 - Število vseh obravnav na leto
Prispeva k specifičnemu cilju: C2215 - Izvrševanje kazenskih sankcij
Opis rezultata
Vključenost vseh zaprtih oseb v obravnavo.
Obrazložitev doseganja rezultata
Izvršili smo vse odredbe za prestajanje zaporne kazni, pripora in oddaje v prevzgojni dom.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z ustreznim vodenjem zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma ter organizacijo dela smo zagotovili obravnavo vseh sprejetih
zaprtih oseb. Še posebej je bilo naše delo usmerjeno v uveljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je bila odvzeta prostost.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003668 Število vseh obravnav na leto

VIR

ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

UIKS obravnav 2009

4.950,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2014

5.000,00

4.841,00

2015

5.500,00

4.083,00

2016

5.500,00

3.730,00

2017

5.500,00

3.566,00

2018

3.500,00

3.504,00

2019

3.500,00

3.902,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003668 Število vseh obravnav na leto"
Dosežena vrednost v letu 2019 nam pove, koliko zaprtih oseb smo v letu 2019 dejansko obravnavali. Podatki kažejo, da je bilo število
obravnavanih zaprtih oseb večje kot je bila planirana vrednost zaradi povečanja števila zaprtih oseb.

C2238 - Zapori varni za družbo, zaprte in zaposlene
Stran 21 od 25

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Prispeva k specifičnemu cilju: C2215 - Izvrševanje kazenskih sankcij
Opis rezultata
Zagotavljanje varnosti družbi, zaprtim in zaposlenim.
Obrazložitev doseganja rezultata
Splošne varnostne razmere v zavodih v letu 2019 odražajo naslednja dejstva:
· Ni bilo pobega iz zaprtih delov zavodov, prav tako ni bilo pobega med spremstvom.
· Upad pobegov iz odprtih in polodprtih oddelkov ter ne-vrnitev s prekinitev kazni.
· Enako število poskusov pobegov in odkritih priprav nanje.
· Zmanjšalo se je število ur varovanja v bolnišnicah.
· Upad števila prejetih paketov zaprtih oseb.
· Povečanje uporabe prisilnih sredstev.
· Povečanje števila groženj zaposlenim in enako število napadov ter poskusov napadov na delavce.
- Enako število ugotovljenih konfliktov med zaprtimi osebami.
· Povečanje uporabe ukrepa odstranitve v posebni prostor.
· Konstantno precej zahtevnih varovanj zaprtih oseb zlasti iz razloga varovanja večjih skupin pripornikov v zahtevnejših pripornih zadevah.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
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

I003669 Št. pobegov iz zaprtega dela

VIR

ME

IZH. LETO

UIKS pobegov 2009

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

0,00

2014

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

2018

0,00

3,00

2019

0,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003669 Št. pobegov iz zaprtega dela"
V letu 2019 nismo zabeležili pobega iz zaprtega dela zavoda in pobega med spremstvom, kar kaže na profesionalno delo pravosodnih policistov
in ustrezno kvaliteto dela, kljub zaostrenim kadrovskim razmeram.

C6552 - Izboljšanje bivalnih pogojev
Prispeva k specifičnemu cilju: C2215 - Izvrševanje kazenskih sankcij
Opis rezultata
Zagotovitev sodobnih prostorov za delovanje ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig in povečati kapaciteto. Cilji: zagotovitev sodobnih pogojev bivanja in
varnosti zaprtih oseb, zagotoviti ločeno bivanje priprtih in zaprtih oseb, ter žensk in moških, zagotovitev ustreznih velikosti bivalnih prostorov v
skladu z veljavnimi prostorskimi normativi, zagotovitev delovnih prostorov za izobraževanje uslužbencev ZPKZ, zagotovitev ločene bivalne
enote znotraj zaprtega oddelka za oddelek s strožjim režimom in posebej varovani oddelek, ureditve sodobnih prostorov za žensko populacijo,
zagotovitev zunanjih rekreacijskih površin in sprehajališč z nadstreški ločeno za pripornike in zapornike, zagotovitev delovnih prostorov za
uslužbence zavoda, zagotovitev ločenih bivalnih enot za specialne obravnave.
Obrazložitev doseganja rezultata
Za reševanje prostorske problematike ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig smo v letu 2019 na podlagi sklepov Odbora za pravosodje Državnega zbora
ob obravnavi rebalansa proračuna 2019 - pristopili k optimizaciji v fazi izdelave projektne dokumentacije. To je povzročilo časovni zamik datuma
končanja v trenutno veljavnem projektu (31. 12. 2022) predvsem zaradi podaljšanja rokov pri izdelavi projektne dokumentacije za lokacijo Ig,
terminski plan pa se spreminja tudi zaradi sprememb predpisov s področja komunalne opremljenosti (v marcu 2019), kar povzroča zamik pri
sprejemanju OPPN 147 za Dobrunje. Izdelana sta bila dva dokumenta identifikacije investicijskega projekta in sicer ločeno za lokacijo Ig in ločeno
za lokacijo Dobrunje, ki sta podlaga pripravi gradiva za dva ločena projekta. Ocenjujemo, da bo investicija, ki sledi cilju reševanja prostorske
problematike zaporov v Ljubljani in na Igu dokončana konec leta 2024. Že porabljena sredstva na projektu v letih 2015 do 2018 predstavljajo
manj kot 2% celotne ocenjene vrednosti investicije, namenjena pa so bila v glavnem predhodnim raziskavam (geologija, hidrologija, delno
arheologija, varstvo narave, hrup…) preveritvi ustreznosti različnih umeščanj v prostor (variante) in izvedbi natečaja za obe lokaciji.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Namen projekta je zagotovitev sodobnih prostorov za delovanje ZPKZ Ljubljana in ZPKZ Ig in povečati kapaciteto. Cilji: zagotovitev sodobnih
pogojev bivanja in varnosti zaprtih oseb, zagotoviti ločeno bivanje priprtih in zaprtih oseb, ter žensk in moških, zagotovitev ustreznih velikosti
bivalnih prostorov v skladu z veljavnimi prostorskimi normativi, zagotovitev delovnih prostorov za izobraževanje uslužbencev ZPKZ,
zagotovitev ločene bivalne enote znotraj zaprtega oddelka za oddelek s strožjim režimom in posebej varovani oddelek, ureditve sodobnih
prostorov za žensko populacijo, zagotovitev zunanjih rekreacijskih površin in sprehajališč z nadstreški ločeno za pripornike in zapornike,
zagotovitev delovnih prostorov za uslužbence zavoda, zagotovitev ločenih bivalnih enot za specialne obravnave.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I07790 Kapaciteta - število zaprtih oseb v zaporu Ljubljana

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR

število 2010

162,00

2014 0,00

0,00

2015 0,00

0,00

2016 0,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 0,00

0,00

2019

0,00

2020 345,00
I09958 Kapaciteta- število zaprtih oseb v zaporu Ig

število 2017

0,00

2015 0,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2020 130,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07790 Kapaciteta - število zaprtih oseb v zaporu
Ljubljana"
Ciljna vrednost v letu 2020 je 345 za ZPKZ Ljubljana in kapaciteta 130 za ZPKZ Ig, v letih 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 pa še 0.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09958 Kapaciteta- število zaprtih oseb v zaporu Ig"
Ciljna vrednost v letu 2020 je 345 za ZPKZ Ljubljana in kapaciteta 130 za ZPKZ Ig, v letih 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 pa še 0.

0905 - Izvrševanje kazenskih sankcij
090503 - Izvajanje probacije

Rezultati
C7427 - Izvrševanje probacijskih nalog
Prispeva k specifičnemu cilju: C2215 - Izvrševanje kazenskih sankcij
Opis rezultata
Zgoraj omenjen cilj izvrševanja probacijskih nalog se izraža v razmerju med številom izrečenih sankcij zapora in skupnostnih sankcij ter
posledično v spremembi višine sredstev, povezanih z izvrševanjem kazenskih sankcij.
Obrazložitev doseganja rezultata
Ciljna vrednost števila oseb/zadev, vključenih v probacijo, temelji na razpoložljivih podatkih in povečanja obsega dela v letu 2019. Število oseb,
ki so vključene v probacijo, je odvisno od stopnje kriminalitete in kaznovalne politike v državi. Osebe na probacijo napoti bodisi sodišče (zaradi
izvršenih kaznivih dejanj ali prekrškov), tožilstvo (v postopku poravnavanja ali odloženega pregona) in komisija za pogojni odpust (kadar odloča
o pogojnem odpustu z varstvenim nadzorom s prestajanja kazni zapora).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z uvedbo probacijske službe in izvrševanjem probacijskih nalog se krepi področje izvrševanja kazenskih sankcij. Uprava Republike Slovenije za
probacijo s strokovno obravnavo osebam, ki so v probacijo vključene po kazenskem zakoniku, nudi pomoč pri identifikaciji vzrokov, ki so
vplivali na storitev kaznivega dejanja, pri njihovem odpravljanju, pomoč pri razreševanju osebnih stisk in težav, pomoč pri urejanju življenjskih
okoliščin in vzpostavljanju sprejemljivih oblik vedenja. Strokovna obravnava lahko vključuje tudi spremljanje vedenja oseb v različnih
življenjskih okoljih z namenom prepoznavanja in odpravljanja tistih oblik vedenja, ki ovirajo uspešno vključevanje v družbo. S takšnim pristopom
se skuša vplivati na zmanjšanje povratništva, stroški izvrševanja skupnostnih sankcij pa so bistveno nižji od stroškov izvrševanja kazni v
zaporih.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09875 Število oseb/zadev vključenih v probacijo

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

število 2017

0,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

1.600,00

2.100,00

2019

2.400,00

3.511,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09875 Število oseb/zadev vključenih v probacijo "
Dosežena vrednost je 3511, saj je Uprava prejela bistveno večje število v reševanje, kot je bilo predvideno. UPRO je tako beležil porast števila
oseb, napotenih v probacijo, na kar nima vpliva, saj odločitve o napotitvi oseb na probacijo, sprejema bodisi sodišče, tožilstvo in komisija za
pogojni odpust.
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0906 - Poprava preteklih krivic
Opis programa
Na programu so načrtovana sredstva za poravnavo obveznosti iz naslova poprave preteklih krivic vsem fizičnim in pravnim osebam, ki so jih
zagrešili državni organi na ozemlju Republike Slovenije. Izplačila temeljijo na sodnih ali upravnih odločbah ter sodnih in izvensodnih
poravnavah. Poprava preteklih krivic je razdeljena na področje denacionalizacije, odškodnine neupravičeno obsojenim, poplačilo odškodnin
žrtvam vojnega in povojnega nasilja, izplačilo odškodnin za neupravičeno zaplenjeno premoženje in druge odškodnine po sodnih odločbah in
izvensodnih poravnavah. V okvir dejavnosti Državnega odvetništva Republike Slovenije sodijo tudi predhodni postopki. Kot predhodni
postopek se razume dejavnost Državnega odvetništva Republike Slovenije, s katero se še pred uvedbo sodnega, praviloma pravdnega
postopka, poskušajo mirno razrešiti sporna pravna razmerja med posamezniki (fizične in pravne osebe) in državo ali državnim organom,
praviloma s sklenitvijo sporazuma v predhodnem postopku izvensodne poravnave ali z izdajo potrdila o neuspelem poskusu mirne rešitve spora
v predhodnem postopku. Državno odvetništvo Republike Slovenije vodi na podlagi ZKP, ZP in ZVPSBNO tudi postopke za izplačilo odškodnin
pred vložitvijo tožbe. Kot zastopnik Republike Slovenije pred Evropskim sodiščem za človekove pravice pa Državno odvetništvo vodi tudi
postopke, na podlagi katerih lahko pride do sklenitve prijateljske poravnave o plačilu odškodnine. Državno odvetništvo Republike Slovenije
izplačuje tudi odškodnine žrtvam kaznivih dejanj na podlagi sklenjenih poravnav, ki jih sklepa Ministrstvo za pravosodje.

Specifični cilji
C2218 - Pravno varstvo z ustavo zagotovljenih pravic in svoboščin
Prispeva k splošnemu cilju: C2214 - Krepitev pravne varnosti in spoštovanje človekovih pravic
Opis specifičnega cilja
Ustavni pravici posameznika do povrnitve škode ustreza dolžnost države povrniti škodo, ki je nastala z neupravičenimi posegi v premoženjske in
nepremoženjske interese posameznika. S tem se krepi spoštovanje načela pravne države in odgovornost nosilcev oblasti za svoja ravnanja v
zvezi z izvrševanjem oblasti. Pravno varstvo z ustavo zagotovljenih pravic in svoboščin se zagotavlja tako, da ima vsakdo pravico, da o
njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom
ustanovljeno sodišče. Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom. Vsakomur je
zagotovljena tudi pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.
Obrazložitev doseganja specifičnega cilja
Z doslednim izvrševanjem neodvisnih in nepristranskih odločitev sodišč, se sledi ustavni pravici do povrnitve škode, ki je nastala z
neupravičenimi posegi države v premoženjske in nepremoženjske interese posameznika.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Z neodvisnimi in nepristranskimi odločitvami sodišč ter njihovim doslednim izvrševanjem lahko uspešno pri-spevamo k odpravi kršitev ustavno
zagotovljenih človekovih pravic in svoboščin in s tem prispevamo h krepitvi pravne države in zaupanja v pravo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09973 Poravnava vseh obveznosti iz naslova povračila škode

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
%

2016

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09973 Poravnava vseh obveznosti iz naslova povračila
škode"
Ministrstvo za finance je z vso potrebno skrbnostjo izvrševalo plačila na podlagi pravnomočnih sodnih odločb oz. sklenjenih poravnav, v
katerih je pristojni organ ugotovil odškodninsko odgovornost Republike Slovenije oz. njenih državnih organov. Skrbnost se nanaša tako na
predpisane roke kot tudi na višino odškodnine.

0906 - Poprava preteklih krivic
090601 - Poprava krivic in odškodnine

Rezultati
C2239 - Pravočasno poravnavanje zapadlih obveznosti RS
Prispeva k specifičnemu cilju: C2218 - Pravno varstvo z ustavo zagotovljenih pravic in svoboščin
Opis rezultata
Poravnavanje zapadlih obveznosti po sodnih odločbah se izvaja v skladu s plačilnim rokom, navedenim v sodbi. Običajni plačilni rok je v 15
dneh po pravnomočnosti sodbe. Zamude pri plačilih nastanejo lahko, če sodba ni pravočasno posredovana na ministrstvo oziroma, če tožeča
stranka pravočasno ne posreduje vseh podatkov za nakazilo odškodnine. Plačilo po sodnih in izvensodnih poravnavah se izvaja v skladu s
plačilnim rokom navedenim v poravnavi. Običajni plačilni rok pri poravnavah je v 30 dneh po podpisu poravnave.
Obrazložitev doseganja rezultata
Ministrstvo za finance je poravnavalo zapadle obveznosti po sodnih odločbah v skladu s plačilnim rokom, na-vedenim v izreku sodbe. Običajni
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plačilni rok za poravnavo obveznosti po pravnomočni sodbi je 15 dni od dne-va, ko sodba postane pravnomočna. Razlogi za manjše zamude pri
izvrševanju pravočasnih plačil po sodbah so predvsem kasnejše prejemanje sodb z odpravkom pravnomočnosti s strani Državnega odvetništva
Republi-ke Slovenije ali prejemniki odškodnin ne posredujejo pravočasno vseh podatkov, ki so potrebni, da ministrstvo izvede plačilo po
pravnomočni sodbi. Plačila odškodnin, ki izhajajo iz naslova sodnih in izvensodnih poravnav so se izvajala v skladu s plačilnim rokom
navedenim v poravnavi. Običajni plačilni rok pri poravnavah je bil v 30 dneh po podpisu poravnave. Ministrstvo za finance z vso potrebno
skrbnostjo izvršuje plačila na podlagi pravnomočnih sodnih odločb oz. sklenjenih poravnav, v katerih je pristojni organ ugotovil odškodninsko
odgo-vornost Republike Slovenije oz. njenih državnih organov.
Ministrstvo za finance si je tako prizadevalo, da bi se odškodnine pravočasno izplačale na podlagi pravnomoč-nih sodb sodišča in upravnega
organa in ne na podlagi sklepov o dovolitvi izvršbe na podračun proračuna Republike Slovenije. V letu 2019 ni prišlo do neobveščenosti
oziroma prepozne obveščenosti posameznih državnih organov o posameznem zahtevku v odškodninskem ali izvršilnem postopku, zaradi česar
bi prišlo tudi do nepravočasnega ukrepanja oziroma izvršbe.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu (splošnemu) cilju
Izplačila odškodnin na podlagi pravnomočnih sodnih odločb ter sodnih in izvensodnih poravnav predstavlja odhodek državnega proračuna, s
katerim se zagotavlja pravno varstvo z ustavo zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ministrstvo za finance je s tekočim
poravnavanjem zapadlih obveznosti prispevalo k zagotavljanju pravne varnosti, pravice do povračila škode in odpravi posledic kršitev pravic, ki
so jih do fizičnih in pravnih oseb v preteklosti izvršili državni organi sedanje Republike Slovenije oziroma njene predhodnice Socialistične
Federativne Republike Jugoslavije.
Uspešnost v sodnih in upravnih postopkih, ki se odraža tudi s pravočasnim plačilom obveznosti po sodnih in upravnih odločb iz proračuna brez
rubeža sredstev, ugodno vpliva tudi na učinkovitejše pravno varstvo z ustavo zagotovljenih pravic in svoboščin.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I003680 Št. izvršilnih sklepov sodišč za rubež sredstev na računu
proračuna

VIR ME

IZH.
LETO

MF Število 2009

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2014

9,00

2016 0,00

9,00

2017 7,00

9,00

2018 0,00

6,00

2019 0,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I003680 Št. izvršilnih sklepov sodišč za rubež sredstev na
računu proračuna"
V letu 2019 ni bilo nobenega izvršilnega sklepa sodišča, ki bi imelo za posledico rubež sredstev na podračunu proračuna.
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