2030
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

v EUR
BLC / PFN / PU / POL / PRG / POD
A Bilanca odhodkov
2030 Ministrstvo za pravosodje
2030 Ministrstvo za pravosodje
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO
RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 3ROLWLþQDGLSORPDFLMDLQNRQ]XODUQHVWRULWYH
030104 Predsedovanje Svetu Evropske unije
09 PRAVOSODJE
0901 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na
SRGURþMXSUDYRVRGMD
090101 8UHMDQMHLQUD]YRMSRGURþMDSUDYRVRGMD
090102 $GPLQLVWUDFLMDQDSRGURþMXSUDYRVRGMD
090103 Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju
090104 Mednarodno pravno sodelovanje
2031 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
09 PRAVOSODJE
0905 Izvrševanje kazenskih sankcij
090501 Izvrševanje kazenskih sankcij - zapori
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1704 =GUDYVWYHQR]DYDURYDQMHGRORþHQLKNDWHJRULM
prebivalstva
170401 Zdravstveno varstvo zaprtih oseb
2033 Uprava Republike Slovenije za probacijo
09 PRAVOSODJE
0905 Izvrševanje kazenskih sankcij
090503 Izvajanje probacije

Rebalans
SURUDþXQD
2019

Veljavni
SURUDþXQ
2019

Realizacija
SURUDþXQD
2019

Real /
REB

Real /
VP

77.264.941
77.264.941
28.411.576
190.000

77.693.441
77.693.441
27.334.371
48.333

74.200.207
74.200.207
24.991.381
48.333

96,03
96,03
87,96
25,44

95,50
95,50
91,43
100,00

190.000
190.000
28.221.576
28.221.576

48.333
48.333
27.286.038
27.286.038

48.333
48.333
24.943.048
24.943.048

25,44
25,44
88,38
88,38

100,00
100,00
91,41
91,41

18.095.653
8.677.024
810.000
638.900
45.984.905
42.684.905
42.684.905
42.684.905
3.300.000
3.300.000

18.566.511
7.748.616
602.602
368.310
48.593.535
45.034.331
45.034.331
45.034.331
3.559.205
3.559.205

16.387.369
7.685.187
506.357
364.135
47.578.925
44.020.097
44.020.097
44.020.097
3.558.828
3.558.828

90,56
88,57
62,51
56,99
103,47
103,13
103,13
103,13
107,84
107,84

88,26
99,18
84,03
98,87
97,91
97,75
97,75
97,75
99,99
99,99

3.300.000
2.868.460
2.868.460
2.868.460
2.868.460

3.559.205
1.765.534
1.765.534
1.765.534
1.765.534

3.558.828
1.629.901
1.629.901
1.629.901
1.629.901

107,84
56,82
56,82
56,82
56,82

99,99
92,32
92,32
92,32
92,32

Stran 1 od 1

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

2030 - Ministrstvo za pravosodje

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2019

Stran 1 od 69

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

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

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta
Ministrstvo z aktivnostmi usmerjenimi v krepitev pravne in socialne države, učinkovitejše delovanje pravosodnih organov v boju proti
organiziranemu in gospodarskemu kriminalu in modernizaciji pravosodja za pospešitev in skrajšanje sodnih postopkov pomembno vpliva na
zastavljen cilj. Z vsemi izvedenimi projekti in projekti, ki so še v teku, omenjene cilje ministrstvo uspešno dosega.

Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in
podprogramih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
09 - PRAVOSODJE
0901 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja
090101 - Urejanje in razvoj področja pravosodja
090102 - Administracija na področju pravosodja
090103 - Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju
090104 - Mednarodno pravno sodelovanje
0905 - Izvrševanje kazenskih sankcij
090501 - Izvrševanje kazenskih sankcij - zapori
090503 - Izvajanje probacije
12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
120202 - Učinkovita raba energije
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1704 - Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalstva
170401 - Zdravstveno varstvo zaprtih oseb
20 - SOCIALNA VARNOST
2001 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti
200101 - Podporne dejavnosti na področju dela, družine ter socialnih zadev
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Oris PU-ja
Ministrstvo za pravosodje opravlja naloge na področjih organizacije in statusa sodišč, državnega odvetništva, državnega tožilstva in ustavnega
sodišča, nadzora nad poslovanjem državnega odvetništva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, civilnega in
kaznovalnega prava, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih
sankcij, varstva osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči, mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah,
izobraževanja za zaposlene v pravosodnih organov ter izpitov ter preizkusov znanj za delo v pravosodju ter naloge na področju zagotavljanja
prostorskih pogojev za pravosodne organe in posodobitve tehnološkega procesa poslovanja pravosodnih organov vse v okviru zakonskih
pristojnosti.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Na področju pravosodja so aktivnosti usmerjene v krepitev pravne in socialne države, učinkovitejše delovanje pravosodnih organov v boju
proti organiziranemu in gospodarskemu kriminalu in modernizacijo pravosodja za pospešitev in skrajšanje sodnih postopkov. Z vsemi izvedenimi
projekti in projekti, ki so še v teku, omenjene cilje dobro dosegamo. Na ta način se povečuje zadovoljstvo vseh državljank in državljanov ter
naših neposrednih sodelavcev in uporabnikov.
Na področju ravnanja s stvarnim premoženjem so bile aktivnosti usmerjene v zagotavljanje sodobnih poslovnih prostorov za pravosodne
organe z urejanjem pogodbenih razmerij, z investicijsko vzdrževalnimi deli ter nabavo ustrezne varnostne opreme, službenih vozil in opreme. V
teh primerih so učinki multiplicirani. Z navedenimi aktivnostmi se zagotavlja varno delovno okolje, dobre pogoje tako za delo zaposlenih,
predvsem pa tudi pogoje za delo s strankami.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba na podskupini kontov v višini 6.307.926 EUR predstavlja 25,24 % celotne porabe MP. Realizacija znaša 98,71 % veljavnega finančnega
načrta podskupine. V tej podskupini so bila sredstva v višini 5.613.129 EUR oziroma 88,99 % namenjena plačam in dodatkom zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba na podskupini kontov predstavlja 4,05 % celotne porabe MP v letu 2019, in sicer 1.012.377 EUR. Sredstva v tej višini so bila namenjena
plačilu prispevkov delodajalcev za socialno varnost. 90,93 % sredstev oziroma 920.610 EUR v tej podskupini predstavljajo prispevki za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevki za zdravstveno zavarovanje.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba na kontih te podskupine predstavlja 32,62 % celotne porabe MP in sicer 8.151.009 EUR.
Največ sredstev v okviru te podskupine, 64,41 % oziroma 5.249.729 EUR je bilo namenjenih za poslovne najemnine in zakupnine. Tekoče
vzdrževanje predstavlja 5,11 % porabe v tej podskupini oziroma 416.369 EUR. Poraba sredstev v višini 5,49 % oziroma 447.615 EUR te
podskupine je bila namenjena za pisarniški material ter drugi splošni material in storitve. Večji del stroškov na kontu 4022 v višini 139.563 EUR, ki
predstavlja 1,71 % porabe na tej podskupini, je bilo namenjeno plačilu obratovalnih stroškov (energija, voda, komunalne storitve). Na kontu
4029 predstavljajo 19,78 % oziroma 1.611.909 EUR stroški izvajanja pravniških državnih izpitov, drugih izobraževanj in mediacij. Preostanek
realizacije 2019 predstavljajo plačila posebnih materialov in storitev, prevoznih stroškov in izdatkov za službena potovanja.

413 - Drugi tekoči domači transferi
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba na podskupini kontov predstavlja 1,53 % celotne porabe MP in sicer 383.000 EUR. Sredstva so bila v celoti namenjena kot tekoči transfer
Študijskemu centru za narodno spravo.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba na podskupini kontov v celotni porabi MP predstavlja 33,49 % oziroma 8.369.793 EUR. 4,5 % oziroma 376.327 EUR je bilo namenjenih
nakupu prevoznih sredstev, 43,07% oziroma 3.605.090 EUR nakupu zgradb in prostorov, 14,92 % oziroma 1.249.082 EUR teh sredstev je bilo
namenjenih nakupu opreme, 609.269 EUR oziroma 7,28 % nakupu nematerialnega premoženja (nakup licenčne in druge (nelicenčne) programske
opreme), 25,28 % oziroma 2.115.431 EUR je bilo namenjenih investicijskemu vzdrževanju in obnovam ter 4,73 % oziroma 396.155 EUR naročilu
študij o izvedljivosti projektov ter projektni dokumentaciji. 18.439 EUR oziroma 0,22 % porabljenih sredstev je bilo namenjenih nakupu zemljišč.

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba na podskupini kontov predstavlja 2,17 % celotne porabe MP, in sicer 542.358 EUR. Sredstva so bila v celoti namenjena kot plačilo vložka
javnega partnerja ob izvedbi energetske sanacije (tri sodišča) preko javno-zasebnega partnerstva.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba na podskupini kontov predstavlja 0,90 % celotne porabe MP, in sicer 224.918 EUR. Sredstva so bila v celoti namenjena plačilu
investicijskega transfera Študijskemu centru za narodno spravo ob obnovi Beethovnove 3.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Sprejeti proračun MP je v letu 2019 znašal 28.411.576 EUR (22.957.603 EUR integralnih sredstev). Ministrstvo je v skladu z veljavnim Zakonom o
izvrševanju proračuna prerazporejalo sredstva med proračunskimi postavkami in s tem zagotovilo sredstva za realizacijo zastavljenih nalog.
Na proračunske postavke MP je bilo dodatno preneseno (616.933,48 EUR):
• Na podlagi sklepa vlade št. 41012-12/2019/3, 35.319,10 EUR.
• Z organa upravljanja za področje energetske sanacije 120.508 EUR ter za področje projekta Učinkovito pravosodje 461.106,38 EUR.
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Sprejeti proračun MP se je v letu 2019 zmanjšal (2.153.971,57 EUR):
• Prerazporeditev v tekočo proračunsko rezervacijo iz integralnih postavk Ministrstva za pravosodje v višini 671.299,70 EUR in postavk
slovenske udeležbe v višini 177.838,38 EUR.
• Prerazporeditev iz postavk Ministrstva za pravosodje v višini 1.304.833,49 EUR na druge organe.
V leto 2019 je bil izveden:
• Prenos sredstev lastne dejavnosti iz preteklega leta v višini 96.284,27 EUR.
• Prenos ostalih namenskih sredstev iz leta 2018 v višini 1.004.221,75 EUR.
Skupaj je bil izveden prenos sredstev v višini 1.100.506,02 EUR.
Preostale spremembe proračuna MP predstavljajo aktivnosti v sklopu izvajanja lastne dejavnosti in preko namenskih postavk.
Veljavni proračun je tako 27.334.371 EUR in je za 1.077.205 UR nižji od sprejetega proračuna. Poraba MP v višini 24.991.381 EUR je v letu 2019
zaostajala za veljavnim proračunom za 2.342.990 EUR in predstavlja 91,43 % veljavnega proračuna. Poraba na integralnih sredstvih je bila 99,84
%.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Iz leta 2018 v leto 2019 je bil izvršen prenos neporabljenih namenskih sredstev v višini 1.100.506,02 EUR, in sicer po naslednjih namenih:
- Sredstva iz naslova od prodaje državnega premoženja – osnovna sredstva 502.135,61 EUR. Na podlagi pro-gramov prodaje se prodajajo
morebitne nepremičnine, stara in dotrajana vozila ministrstva ter druga dotrajana osnovna sredstva.
- Sredstva iz naslova odškodnin 160.605,62 EUR. Gre za v preteklih letih plačane odškodnine za poškodovana vozila in za nastalo škodo na
poslovnih prostorih.
- Sredstva iz naslova oddaje državnega premoženja – najemnine 331.281,40 EUR. Namenska sredstva, ki predstavljajo evidentiranje prihodkov od
najemnin za poslovne prostore.
- Sredstva iz naslova obremenitve s stavbno in služnostno pravico v višini 2.593,49 EUR.
- Sredstva iz naslova odškodnin za povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj v višini 2.900 EUR.
- Sredstva iz naslova donacije z naslova Forenzičnega intervjuja v višini 4.705,63 EUR.
Razlika pa je izhajala iz prenosa sredstev lastne dejavnosti.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V finančnem načrtu MP niso bile prenesene nobene neporavnane obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V finančni načrt MP tekom leta 2019 niso bile vključene nove obveznosti.

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
Ministrstvo za pravosodje v letu 2019 ni izdajalo poroštev in ni imelo nobenih izterjav regresnih zahtevkov.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
Ministrstvo za pravosodje ni porabljalo sredstev proračunskega sklada.
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
09 - PRAVOSODJE
0901 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja
090101 - Urejanje in razvoj področja pravosodja
090102 - Administracija na področju pravosodja
090103 - Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju
090104 - Mednarodno pravno sodelovanje
12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
120202 - Učinkovita raba energije

Poročilo o doseženih ciljih
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
0301 - Politična diplomacija in konzularne storitve
030104 - Predsedovanje Svetu Evropske unije
Opis podprograma
Slovenija bo ponovno predsedovala Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. S ciljem izvedbe uspešnih priprav na predsedovanje, je
potrebno pravočasno zaposliti dodatne kadre, opraviti usposabljanja in izobraževanja, pripraviti program prednostnih nalog in dogodkov.

2030-19-0001 - Predsedovanje Svetu EU - MP
Opis ukrepa
Slovenija bo ponovno predsedovala Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. S ciljem izvedbe uspešnih priprav na predsedovanje, ki so
se začele že v l. 2018, je potrebno pravočasno zaposliti dodatne kadre, opraviti usposabljanja in izobraževanja, pripraviti program prednostnih
nalog in dogodkov.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

190.000,00

48.332,90

48.332,90

25,43

Neposredni učinki
C7581 - Predsedovanje EU (MP)
Prispeva k rezultatu: C7519 - Predsedovanje Svetu EU
Opis neposrednega učinka
Slovenija bo ponovno predsedovala Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. S ciljem izvedbe uspešnih priprav na predsedovanje, ki so
se začele že v l. 2018, je potrebno pravočasno zaposliti dodatne kadre, opraviti usposabljanja in izobraževanja, pripraviti program prednostnih
nalog in dogodkov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je bilo opravljenih 6 dodatnih zaposlitev v Uradu za mednarodno sodelovanje (od načrtovanih 8); opravljeni so bili jezikovni tečaji
zaposlenih v tem uradu (ciljna vrednost dosežena).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zaposleni dodatni kadri v Uradu za mednarodno sodelovanje, opravljena izobraževanja, predvsem jezikovna, ter prav tako pripravljen osnutek
programa predsedovanja prispevajo k cilju izvedbe uspešnih priprav na predsedovanje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10236

Število izobraževanj

VIR ME
Število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2019

20,00

2019

20,00

20,00

2020

20,00
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I10238

Število novih zaposlitev

Število

2019

8,00

2019

8,00

2020

8,00

6,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10236 Število izobraževanj"
V letu 2019 so bili izvedeni jezikovni tečaji za zaposlene, ki bodo sodelovali v projektu Predsedovanje Svetu EU.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I10238 Število novih zaposlitev"
V letu 2019 je bilo zaposlenih 6 oseb. Zaposlitev dodatnih kadrov se je premaknila na leto 2020.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1-UPB4

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

09 - PRAVOSODJE
0901 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja
090101 - Urejanje in razvoj področja pravosodja
Opis podprograma
Osnovni namen podprograma je zagotavljanje osnovnih pogojev, ki omogočajo bolj učinkovit in tekoč delovni proces pravosodnih organov,
ustvarja boljše delovne pogoje, zagotavlja osnovno varnost zaposlenih in porabnikov ter predstavlja tehnološko posodobitev poslovanja
pravosodnih organov.
Na podprogramu se odvijajo aktivnosti priprave, spremljanja in analiziranja zakonov in podzakonskih aktov s področja civilnega (materialnega in
procesnega) prava, alternativnega reševanja sporov, kazenskega (materialnega in procesnega) prava, prava o prekrških, izvrševanja kazenskih
sankcij, odvzema premoženja nezakonitega izvora, organizacijske zakonodaje s področja sodstva, državnega tožilstva, državnega odvetništva,
odvetništva in notariata, zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in ureditve Ustavnega sodišča RS. Poudarek je dan tudi koordinaciji
izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Pri tem se zasleduje namen večje pravne varnosti, spoštovanja načela zakonitosti,
zagotavljanja ustavne pravice do sojenja v razumnem roku, racionalizacije dela in pristojnosti pravosodnih organov, zakonodajnih projektov, ki
so potrebni zaradi harmonizacije našega pravnega reda z evropskim pravnim redom ter zaradi uskladitev z morebitnimi ugotovitvami
neustavnosti v odločbah Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
Zakonske in druge pravne podlage:
- Zakon o državni upravi in druga slovenska zakonodaja,
- Poslovnik Vlade RS,
- Poslovnik Državnega zbora RS,
- akti Evropske unije in ratificirane konvencije drugih mednarodnih organizacij.
Cilj na področju priprave zakonodaje je primarno realizacija Normativnega delovnega programa Vlade RS za tekoče leto.
V okviru podprograma je za namen rednih poročanj vladi s področja denacionalizacije potrebno zagotavljati ustrezne evidence, vzdrževanje
sistema, zajem podatkov in izdelavo rednih poročil vsaka dva meseca. Cilj tovrstnih aktivnosti je redno informiranje o tozadevnih podatkih
(stanje reševanja denacionalizacijskih zadev), ki bodo zlasti pomembni ob zaključku celotnega procesa denacionalizacije, h kateremu so
usmerjene težnje vseh deležnikov v postopkih odločanja (upravne enote, ministrstva, sodišča), pravna podlaga: 86. člen Zakona o
denacionalizaciji.
V podprogram so zajete tudi aktivnosti na področju upraviteljev, sodnih cenilcev, sodnih tolmačev, sodnih izvedencev, izvršiteljev. Aktivnosti
obsegajo stroške, povezane s podelitvami in odvzemi licenc upraviteljev, izvršiteljev, plačevanje stroškov revizij mnenj sodnih cenilcev in
izvedencev ter prevodov sodnih tolmačev ter stroškov, potrebnih za delovanje Strokovnega sveta in opravljanje njegovih zakonsko predpisanih
nalog. Navedene obveznosti izhajajo iz področnih predpisov (ZFPPIPP, ZIZ, ZSICT), ki nalagajo pristojnosti ministrstvu, pristojnem za
pravosodje. Cilj je usmerjen k zagotavljanju delovanja sistema delovanja upraviteljev, sodnih cenilcev, sodnih tolmačev in sodnih izvedencev ter
izvršiteljev. Končni cilj seveda v večji pravni varnosti državljanov s kvalitetnejšo izvedbo sodnih in drugih postopkov, v katerih so omenjeni
deležniki vključeni (pravna podlaga: 107. člen ZFPPIPP, določbe ZSICT 298a. člen (in 298f. člen) ZIZ).
V okviru podprograma se zagotavlja prostorske in materialne pogoje za delo pravosodnih organov, kar pred-stavlja obveznost plačevanja
najemnin za sodišča, državna odvetništva in tožilstva, nakupe poslovnih prost-rov, investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih
organov ter skrb za tehnološko posodobitev poslovanja pravosodnih organov.
Podprogram se izvaja v treh sklopih, in sicer:
• zagotovitev poslovnih prostorov (najem, nakup, menjava ali prenos);
• investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb oz. poslovnih prostorov pravosodnih organov;
• nabava opreme ter drugih osnovnih sredstev vezanih na objekte, ki so potrebni za nemoteno delo pravosodnih organov (sistemi tehničnega
varovanja, službena vozila).
Poleg tega se zagotavlja zadovoljevanje potreb funkcionarjev in delavcev v pravosodnih organih, ki so v službenih stanovanjih za čas
opravljanja funkcije oziroma za čas delovnega razmerja v pravosodnem organu in tistih ki imajo prej pridobljeno stalno pravico, ki ni vezana na
čas delovnega razmerja v pravosodnem organu, kar obsega investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje, nakup opreme za stanovanja,
plačevanje stroškov za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije ter plačevanje sorazmernih stroškov, ki jih nosimo kot lastnik v
oddanih ali praznih stanovanjih za določen ali nedoločen čas v skladu s sklepom Vlade RS, št. 35201-2/2015/4 z dne 16. 7. 2015. Dejavnost se
postopoma opušča.
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Podprogram zajema tudi projekt izgradnje nove sodne stavbe v Ljubljani, ki je ena od dveh večjih investicijskih projektov na področju
pravosodja, ki je planirana že več kot desetletje, saj je obstoječe prostorsko stanje pravosodnih organov predvsem v Ljubljani neprimerno,
razpršeno, v veliki meri tudi v najetih prostorih, objekti pa so večinoma stari in energetsko neučinkoviti. Najetih je šestnajst lokacij v centru
Ljubljane, za katere ministrstvo plačuje najemno v višini okrog 3,6 mio €/letno.
Cilji podprograma so povečanje učinkovitosti pravosodnega sistema in zmanjšanje sodnih zaostankov z na-slednjimi aktivnostmi iz pristojnosti
MP:
• rešitvijo prostorske problematike pravosodnih organov z nakupom poslovnih prostorov, dograditvijo ali adaptacijo obstoječih prostorov;
• novogradnjo oz. nadomestno gradnjo;
• izboljšanjem delovnih pogojev z ureditvijo poslovnih prostorov (investicijsko vzdrževanje);
• dvigom ravni opremljenosti pravosodnih organov z opremo z namenom zagotovitve varnosti ali boljše izkoriščenosti prostorov;
• znižanjem stroškov najemnin za poslovne prostore pravosodnih organov;
• zagotavljanjem zadovoljevanja potreb funkcionarjev in delavcev v pravosodnih organih, ki so v službenih stanovanjih za čas opravljanja
funkcije oziroma za čas delovnega razmerja v pravosodnem organu ali za nedoločen čas, ki se počasi opušča;
• s sistemsko ureditvijo ravnanja s premoženjem pravosodne uprave;
• skrbjo za učinkovito rabo energije za objekte pravosodne uprave;
• energetskimi prenovami objektov, v lasti RS in upravljanju ministrstva, v katerih delujejo pravosodni organi ter koriščenjem EU sredstev.

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

16.000,00

13.549,20

13.549,20

84,68

Neposredni učinki
C3905 - Izdelava študij in analiz s področja denacionalizacije
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Opis neposrednega učinka
Denacionalizacijski postopki so izredno zahtevni, tako iz procesnih razlogov, kot tudi zaradi prepletanja vrste historičnih predpisov s sedanjo
zakonodajo. Ministrstvo za pravosodje s pomočjo ustrezne informacijske podpore obdeluje podatke, ter na njihovi podlagi pripravlja analize, ki
jih primerja s podatki, pridobljenimi neposredno od upravnih enot in ministrstev. Na ta način ministrstvo zagotavlja dvoje: pridobiva vsebinsko
dve vrsti podatkov - podatke o stanju postopkov in podatke o vrstah zahtev in odločitvah v zvezi z zahtevami za vračilo posameznih vrst
premoženja, istočasno pa na ta način dosega tudi večjo ažurnost vseh pridobljenih podatkov. Informacijska podpora, ki jo ministrstvu nudi
ISA.IT je potrebna tudi iz razloga, ker bo potrebno ob zaključku procesa denacionalizacije pripraviti obširno poročilo o celotnem poteku procesa,
v katerem bo potrebno podrobno pojasniti tudi, koliko in v kakšni obliki je bilo zahtevano premoženje in koliko, ter v kakšni obliki je bilo vrnjeno.
Z izvedenimi aktivnostmi do sedaj smo doprinesli k odpravi ovir za pospešeno reševanje denacionalizacijskih zahtevkov in s tem k
čimprejšnjemu zaključku denacionalizacije. Z zaključitvijo denacionalizacijskih postopkov se bodo v Republiki Sloveniji uredila lastniška razmerja
in izboljšalo gospodarjenje z nepremičninami.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
S pridobivanjem rednih poročil na podlagi baze podatkov DE2, je mogoče slediti podatkom o vrsti zahtevanega premoženja (npr. koliko je bilo
zahtevanih stanovanj, poslovnih prostorov, kmetijskih zemljišč, gozdov, stavnih zemljišč, odškodnin) in o obliki, v kateri se to premoženje vrača.
Republika Slovenija tako pridobi podatke o vrednosti zahtevanega in vrnjenega premoženja, ter o tem, koliko zahtevanega premoženja je še v
obravnavi.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Statistični podatki, ki se pridobivajo neposredno od upravnih enot so izjemnega pomena za obdobje, ko se bo proces denacionalizacije zaključil.
Na njihovi podlagi bo mogoče pripraviti obširno analizo o poteku celotnega procesa denacionalizacije. Konec leta 2012 se je s podjetjem Isa.It, ki
pripravlja redna poročila, sklenil aneks k obstoječi pogodbi. S tem aneksom se je število poročil, ki jih izdelajo, zmanjšalo iz 6 (dvomesečna
poročila) na 2 (polletni poročili).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I03909 Št. študij in analiz s področja denacionalizacije

VIR ME

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

število 2009

6,00

2012

6,00

6,00

2013

6,00

2,00

2014

2,00

2,00

2015

2,00

2,00

2016

2,00

2,00

2017

2,00

2,00

2018

2,00

4,00

2019

2,00

2,00

2020

2,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I03909 Št. študij in analiz s področja denacionalizacije"
V letu 2019 smo v skladu s pogodbo prejeli dve redni poročili ( stanje na dan 30. 6. in 31. 12.). V letu 2019 izdelave posebnih poročil (kot v letu
2018), nismo naročili, zato je dosežena vrednost enaka planirani.

Obrazložitev projektov
2030-17-0008 - Spremljanje reševanja denac. zahtevkov
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Denacionalizacijski postopki v Republiki Sloveniji so v glavnem zaključeni. Posamezne zadeve so še v pritožbenih postopkih in se bodo reševale
na ministrstvih in sodiščih. Še vedno pa so potrebna določena finančna sredstva za vzdrževanje in ažuriranje podatkov v skupni računalniški
evidenci DE2. Na podlagi teh podatkov Ministrstvo za pravosodje pripravlja poročila o uresničevanju Zakona o denacionalizaciji in druge
analize na zahtevo Vlade RS. Finančna sredstva so namenjena tudi za transformacijo podatkov zbranih v evidenci DE2 v obliko, ki je primerna za
nadaljnje obdelave in za arhiviranje. Ministrstvo za pravosodje s pomočjo ustrezne informacijske podpore obdeluje podatke, ter na njihovi
podlagi pripravlja analize, ki jih lahko primerja s podatki, pridobljenimi neposredno od upravnih enot in ministrstev. Na ta način ministrstvo
zagotavlja dvoje: pridobiva vsebinsko dve vrsti podatkov - podatke o stanju postopkov in podatke o vrstah zahtev in odločitvah v zvezi z
zahtevami za vračilo posameznih vrst premoženja, istočasno pa na ta način dosega tudi večjo ažurnost vseh pridobljenih podatkov.
Informacijska podpora, ki jo ministrstvu nudi ISA.IT je potrebna tudi iz razloga, ker bo potrebno ob zaključku procesa denacionalizacije pripraviti
obširno poročilo o celotnem poteku procesa, v katerem bo potrebno podrobno pojasniti tudi, koliko in v kakšni obliki je bilo zahtevano
premoženje in koliko, ter v kakšni obliki je bilo vrnjeno.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
S pridobivanjem rednih poročil na podlagi baze podatkov DE2, je mogoče slediti podatkom o vrsti zahtevanega premoženja (npr. koliko je bilo
zahtevanih stanovanj, poslovnih prostorov, kmetijskih zemljišč, gozdov, stavnih zemljišč, odškodnin) in o obliki, v kateri se to premoženje vrača.
Republika Slovenija tako pridobi podatke o vrednosti zahtevanega in vrnjenega premoženja ter o tem, koliko zahtevanega premoženja je še v
obravnavi. Statistični podatki, ki se pridobivajo neposredno od upravnih enot so izjemnega pomena za obdobje, ko se bo proces
denacionalizacije zaključil, pa bo mogoče na njihovi podlagi pripraviti obširno analizo o poteku celotnega procesa denacionalizacije. Konec leta
2012 se je s podjetjem Isa.It, ki pripravlja redna poročila, sklenil aneks k obstoječi pogodbi ter število poročil, ki jih izdelajo, zmanjšal iz 6
(dvomesečna poročila) na 2 (polletni poročili).

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

7.015.655,12

7.021.781,94

7.021.781,94

100,08

Neposredni učinki
C3919 - Zagotavljanje pogojev za delo PO
Prispeva k rezultatu: C7043 - Zagotavljanje prostorskih pogojev za delo PO
Opis neposrednega učinka
Ministrstvo je pristojno za zagotavljanje osnovnih materialnih pogojev, ki omogočajo bolj učinkovit in tekoč delovni proces pravosodnih
organov, ustvarjajo boljše pogoje dela, zagotavljajo osnovno varnost zaposlenih in uporabnikov ter predstavljajo tehnološko posodobitev
poslovanja pravosodnih organov. Za nemoteno in učinkovito delo PO je nujno potreben tudi nakup varnostne opreme. Prostori, v katerih
poslujejo PO, so v povprečju v zelo slabem stanju. Z obnovo objektov in investicijskim vzdrževanjem stavb PO se izboljšujejo delovni pogoji
zaposlenih. Investicijsko vzdrževanje pokriva izdelavo etažnih načrtov, geodetskih storitev, ureditev parcelacije, cenitve, ureditev ZK stanja,
razne meritve ter vsa ostala nujna obnovitvena in vzdrževalna dela. Delno so obnovitvena in vzdrževalna dela vezana na energetske obnove
objektov in izpolnjevanju zahtev učinkovite rabe energije, kar se v novi finančni perspektivi 2014-2020 večinoma rešuje v okviru EU sredstev.
Ministrstvo za pravosodje upravlja s proračunskimi sredstvi za zagotavljanje osnovnih sredstev in njihovo delovanje na področju informacijske
tehnologije za potrebe pravosodnih organov (državno odvetništvo, tožilstvo). Ministrstvo kupuje nujno strojno računalniško opremo kot
nadomestilo oziroma dopolnilo za zagotavljanje nemotenega delovanja pravosodnih organov. S sprotnim vzdrževanjem osnovnih sredstev
informacijske tehnologije tako strojne, kot programske opreme pri PO in vseh elementov komunikacijskih povezav na lokacijah posameznih
oddelkov PO, je zagotovljeno njihovo nemoteno delovanje. Zagotovljeno je tudi strokovno sprotno upravljanje lokalnih računalniških mrež in
njihove povezave v prostrano omrežje s stalnim nadzorom.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Dosežena je skoraj izhodišča ciljna vrednosti 30 %, s čemer smo omilili propadanje stvarnega premoženja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju, to je zagotavljanje prostorskih pogojev za delo PO bo vidno postopoma preko nižjih obratovalnih in vzdrževalnih
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stroškov s stvarnim premoženjem v nadaljnjih letih, pod pogojem da se bo trend doseganja povečane planirane vrednosti nadaljeval.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I03921 Realizacija prioritetnega plana investicij v stvarno premoženje

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2009

30,00

2012 5,00

1,50

2013 5,00

2,50

2014 2,50

1,70

2015 4,00

1,44

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 4,00

4,80

2017 4,00

26,00

2018 24,00

26,24

2019 24,00

29,70

2020 24,00
I08915 Delež sredstev za informatizacijo VDT RS glede na veljavni
proračun

%

2016

60,00

2015 0,00
2017 75,00

66,97

2018 70,00

70,00

2019 60,00

63,25

2020 60,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I03921 Realizacija prioritetnega plana investicij v stvarno
premoženje"
Kumulativna vrednost prioritetnega letnega plana investicij v stvarno premoženje presega 25 mio EUR in zajema nakupe poslovnih prostorov,
investicijsko vzdrževanje stavbe PO in službenih stanovanj, stroške vezane na pravo urejenost stavbe PO in službenih stanovanj, upravljanje
službenih stanovanj, nakup službenih vozil, nabavo pohištva predvsem arhivskih omar in varnostne opreme. V letu 2019 je bilo za navedena dela
na razpolago cca 7.425.000 €, ki so bila porabljena za: nujno posodobitev voznega parka (16 vozil), dobavo in montažo 7 kosov prehodnih
detektorjev kovin za pregled oseb dobava, 2 kosov – pretočnih rentgenskih naprav za pregled osebne prtljage, poštnih pošiljk in predmetov,
dograditev sistemov tehničnega varovanja v Mariboru, pridobitev dokumentacije in plačilo storitve vezane na pridobitev evropskih kohezijskih
sredstev za energetsko prenov stavb pravosodnih organov ter plačilo vložka javnega partnerja v izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske
učinkovitosti pravosodno upravne stavbe v Šmarju, nakup poslovnih prostorov na Ferrarski 7, Koper, nakup preostalih prostorov na Ljubljanski
cesti 1a, Celje, nakup zemljišča ob sodni stavbi v Murski Soboti ter nakup povezovalnega hodnika Okrajnega sodišča na Jesenicah, zamenjavo
fasadnega stavbnega pohištva na 4 sodiščih, sanacijo kletnih prostorov in zamenjavo oken za Okrajno sodišče v Trbovljah, preureditev
prostorov na Ljubljanski cesti 1a, Celje vključno z nabavo opreme, izvedbo obnove centralne klimatske naprave v objektu v sodni stavbi na
Ferrarski 9 v Kopru, izvedbo investicijsko vzdrževanih del sanacije strehe Okrajnega sodišča v Radovljici, izvedbo GOI del predelave sanitarij v
sanitarije za invalide na Komenskega 7, Ljubljana, obnovo tlaka pred dvigali na Tavčarjeva 9, Ljubljana, sanacijo dotrajanih elektro omaric na
Okrožnem sodišču na Ptuju, zamenjavo in prestavitev toplotne podpostaje Okrajnega sodišča v Žalcu, izvedbo ureditve varnostnega območja za
obravnavanje tajnih podatkov na Trgu OF za potrebe VDT in SDT, izvedbo sanacij vlage v prostorih zemljiške knjige v Črnomlju, izdelavo
projektne in druge dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela v naslednjem letu, geodetske storitve, druga manjša vzdrževalna dela ter
plačani tekoči, obratovalni stroški in stroški upravljanja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08915 Delež sredstev za informatizacijo VDT RS glede na
veljavni proračun"
Delež sredstev namenjenih informatizaciji VDT v letu 2019 je bil 63,25 %. V letu 2019 smo izvedli nabave za nadomeščanje zastarelih osnovnih
sredstev in vzdrževanje informacijskih sistemov.

C3952 - Izvedba NSS
Prispeva k rezultatu: C7043 - Zagotavljanje prostorskih pogojev za delo PO
Opis neposrednega učinka
Namen investicije in s tem povezani cilji investicije so zagotoviti ustrezne delovne pogoje in potrebno stopnjo varnosti; zaposlenim in
obiskovalcem nuditi urejene in prijazne prostore; rešiti dolgotrajno prostorsko stisko pravosodnih organov v Ljubljani; združiti vse
prvostopenjske pravosodne organe na isti lokaciji; povečati učinkovitost in produktivnost dela; zmanjšati sodne zaostanke; zagotoviti boljšo
organiziranost dela v pravosodnih organih v Ljubljani ter zmanjšati stroške najemnin iz razloga gospodarnosti poslovanja. Prav tako je cilj
investicije zagotovitev cilja »skoraj nič energetske hiše«, s tem da nova sodna stavba predstavlja nadomestno, skoraj nič energijsko stavbo, ki
bo nadomestila energetsko neučinkovite prostore, v katerih sedaj poslujejo, tako v lastnih kot tudi najetih prostorih pravosodni organi v
Ljubljani.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposredni učinek bo dosežen šele z izgradnjo oziroma preselitvijo pravosodnih organov v novo sodno stavbo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prispevek k nadrejenemu cilju, to je znižanje stroškov poslovnih prostorov, bo možen šele z izgradnjo oziroma preselitvijo pravosodnih organov
v novo sodno stavbo.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04071

Faza izvedbe

VIR ME
število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2010

2,00

2012

2,00

1,50

2013

2,00

1,50

2014

1,50

1,50

2015

2,00

1,50

2016

2,00

1,50

2017

1,50

1,50

2018

1,50

1,50

2019

1,50

1,50

2020

1,50

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04071 Faza izvedbe"
Investicija izgradnje nove sodne stavbe na lokaciji Masarykova cesta je bila ustavljena v letu 2011 zaradi zavrnitve izdaje gradbenega dovoljenja
in pomanjkanja sredstev. Zaradi časovnega odmika je bilo potrebno najprej preveriti, kakšne so dejanske potrebe sodnih organov za 3 leta
naprej. Sočasno je bila narejena nova študija hrupa s prikazom vpliva na objekt ter recenzija projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je
pokazala na vse razlike med načrtovanimi in sedaj veljavnimi standardi, predpisi. Ugotovljeno je bilo, da je tako program, kot projekte potrebno
spremeniti, zato se je začelo iskati tudi druge variante umestitve objekta. Izdelan je bil DIIP, ki je obravnaval lokacijo Masarykova z navedbo
možnosti drugih lokacij, ki jih je potrebno predhodno preveriti. Izdelana je bila programska preveritev umestitve sodnih organov na lokacijo
Bežigrajski dvor, ki je pokazala, da je le to prostorsko možno (dodatne razpoložljive kapacitete pod terenom). Za odločitev primernosti izbora
variante lokacije je bila izdelana predinvesticijska zasnova, ki jo je februarja 2014 s sklepom potrdil minister, ki je kot najbolj racionalno varianto
izbrala lokacijo Bežigrajski dvor, kjer so tudi prostorski pogoji za izgradnjo potrebnih površin za pravosodne organe na območju Ljubljane. V
letih 2015 do 2019 na predmetnem projektu ni bilo aktivnosti, posledično 2. faza še ni zaključena.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I04071

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

Obrazložitev projektov
2030-16-0002 - Nakup vozil za pravosodne organe
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je modernizacija voznega parka s sukcesivnim nakupom najnujnejših vozil ter s tem zagotavljanje operativne transportne
sposobnosti sodišč in tožilstev, večje varnosti uporabnikov v prometu ter ekonomsko in ekološko najoptimalnejših vozil. Cilji investicije so
naslednji: -pomladitev in posodobitev voznega parka; -povečanje operativno transportne sposobnosti sodišč in tožilstev; -povečanje varnosti
uporabnikov v prometu; -nabava ekološko sprejemljivejših vozil, skladnih z najnovejšimi standardi ter s tem zmanjšanje škodljivih vplivov
izpušnih plinov in hrupa na okolje; -nabava vozil prijaznejših do uporabnikov in s tem izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih; -zmanjšanje
stroškov vzdrževanja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Leta 2019 je Ministrstvo za pravosodje za potrebe pravosodnih organov preko skupnega javnega naročila, ki ga je vodilo Ministrstvo za javno
upravo, nabavilo 6 klasičnih vozil, 1 limuzino, 3 enoprostorska vozila, 3 terenska vozila in 3 priključne hibride v skupni vrednosti 354.359,97 EUR.
S strani pravosodnih organov so izkazane potrebe po cca 50 novih vozilih, zaradi česar se izvajanje projekta nadaljuje v naslednjih letih.

2030-17-0004 - Investicijsko vzdrževanje stavb PO 2018-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen je izvedba nujnih in nepredvidenih investicijsko vzdrževalnih del, ki so potrebna za preprečevanje škode, zagotavljanje varnosti in
nemoteno poslovanje pravosodnih organov. Cilj je permanentno vzdrževanje objektov za poslovanje pravosodnih organov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Program je bil v letu 2019 realiziran v višini 2.929.957,20 EUR ter je zajemal: investicijsko vzdrževalna dela (zamenjavo fasadnega stavbnega
pohištva na 4 sodiščih, sanacijo kletnih prostorov in zamenjavo oken Okrajnega sodišča v Trbovljah, preureditev prostorov na Ljubljanski cesti
1a, Celje, izvedbo investicijsko vzdrževanih del sanacije strehe Okrajnega sodišča v Radovljici, izvedbo GOI del predelave sanitarij v sanitarije za
invalide na Komenskega 7, Ljubljana, obnovo tlaka pred dvigali na Tavčarjeva 9, Ljubljana, sanacijo dotrajanih elektro omaric na Okrožnem
sodišču na Ptuju, zamenjavo in prestavitev toplotne podpostaje Okrajnega sodišča v Žalcu, druga manjša investicijsko vzdrževalna dela in
izdelava projektne dokumentacije), energetsko prenovo stavb (energetski informacijski sistem na 3 sodiščih - v Celju, Murski Soboti in v Slovenj
Gradcu – enoletni najem strežnika za spremljanje podatkov; izvedeno tehnično in pravno svetovanje v postopku konkurenčnega dialoga za
energetsko sanacijo objekta v Šmarju pri Jelšah; izveden strokovni nadzor nad izvajanje ukrepov energetske sanacije koncesionarja na objektu
pravosodno upravne stavbe v Šmarju; plačan vložek javnega partnerja v izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti Šmarje) ter
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stroške pravnih in geodetskih storitev (sodni stroški, cenitve, etažni načrt, odmera parcel,..). Nadalje so bila izvedena manjša vzdrževalna dela in
popravila opreme v službenih stanovanjih ter plačani tekoči stroški, obratovalni stroški in stroški upravljanja. V proračunih predhodnih preteklih
let je bilo za ohranjanje vrednosti premoženja in ohranjanje funkcij stavb pravosodnih organov zagotovljenih bistveno premalo sredstev glede
na obseg in stanje stavb pravosodnih organov. Ker se zaradi nezadostne zagotovitve sredstev v zadnjih letih potrebe kopičijo imamo s strani
pravosodnih organov izkazane potrebe po investicijskem vzdrževanju v višini cca 50 milijonov EUR, zaradi česar se izvajanje projekta nadaljuje v
naslednjih letih.

2030-17-0005 - Nakup opreme PO 2018-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Strateških cilj Ministrstva za pravosodje je tudi povečanje učinkovitosti pravosodnega sistema in zmanjšanje sodnih zaostankov. Eden izmed
ukrepov za doseganje cilja je tudi zagotovitev ustreznih materialnih pogojev. Namen programa je skrb za tehnološko posodobitev poslovanja
pravosodnih organov oziroma dvig ravni opremljenosti pravosodnih organov z opremo, ki je potrebna za zagotavljanje varnosti in nemoteno
delo pravosodnih organov. Glavni cilj je permanentno posodabljanje opreme. Hkrati pa se s tem: - zagotovi ustrezne in kvalitetne pogoje za delo
oziroma bivanje; - prepreči stanja, ki ogrožajo življenje zaposlenih in uporabnikov stavb pravosodnih organov ter povečanje varnosti: zagotavlja varnost prostorov za hrambo arhiva in dokumentov; - dvigne raven tehnološke opremljenosti; - modernizira poslovanje pravosodnih
organov.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Program je bil v letu 2019 realiziran v višini 485.933,15 EUR ter je zajemal: dobavo in montažo 7 kosov prehodnih detektorjev kovin za pregled
oseb dobava in 2 kosov – pretočnih rentgenskih naprav za pregled osebne prtljage, poštnih pošiljk in predmetov, izgradnjo sistemov
tehničnega varovanja na sodni stavbi v Mariboru, izvedbo ureditve varnostnega območja za obravnavanje tajnih podatkov na Trgu OF za
potrebe VDT in SDT, montažo varnostnih folij in ključavnic na okna v razpravnih dvoranah Okrožnega sodišča v Kopru, nabavo opreme za
potrebe Okrožnega sodišča v Celju, izvedbo obnove centralne klimatske naprave v objektu v sodni stavbi na Ferrarski 9 v Kopru, montažo in
zagon treh klimatskih naprav v objektu Okrožnega sodišča na Ptuju, obnovo in montažo diesel agregata za potrebe črpališča vodne črpalke na
Okrajnem sodišču v Trbovljah, montažo in zagon dveh ventilatorjev za zajem odvodnega zraka iz razpravnih dvoran v objektu Ferrarska 9, Koper
ter izdelavo projektne dokumentacije za prenovo dveh pohlajevalnih sistemov v prostorih na Šubičevi ulici 2 in Železni cesti 14, Ljubljana ter za
zagotavljanje pohlajevanja prostorov VDT Ljubljana, Trg OF. V proračunih preteklih let je bilo za nabavo opreme zagotovljenih bistveno premalo
sredstev glede na stanje opreme pravosodnih organov, s tem se potrebe kopičijo, zaradi česar se izvajanje projekta nadaljuje v naslednjih letih.

2030-19-0002 - Nakup poslovne stavbe, Koper
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicije je zagotavljanje ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti pravosodnih organov v Kopru. Cilj investicije je
nakup prostorov na naslovu Ferrarska 7, Koper v skupni površini 2164,70 m2 za potrebe pravosodnih organov v Kopru ter posledično znižanje
stroškov iz naslova najemnin.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v letu 2019 v celoti realiziran v višini 2.522.171,62 EUR ter tako dosežen cilj, nakup poslovne stavbe.

2030-19-0003 - Nakup preostalega dela objekta Ljubljanska 1a, CE
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen investicijskega projekta je zagotavljanje ustreznih poslovnih prostorov za delovanje pravosodnih organov v celjskem okrožju. Osnovni
cilj investicijskega projekta je nakup preostalega poslovnega in arhivskega dela stavbe, tako da bo Republika Slovenija pridobila lastništvo nad
celotno stavbo na naslovu Ljubljanska cesta 1a, Celje, v kateri že poslujejo pravosodni in državni organi ter posledično znižala stroške iz
naslova najemn.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Projekt je bil v letu 2019 v celoti realiziran v višini 729.300,00 EUR ter tako dosežen cilj, povečanje solastniškega deleža na 100%.

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

15.021,00

4.792,41

4.792,41

31,90

Neposredni učinki
C7404 - Delovanje Komisije vlade za izvajanje Zakona o popravi krivic
Prispeva k rezultatu: C4005 - Odločanje v zadevah poprave krivic in priprava podlag za odločanje
Opis neposrednega učinka
Komisija Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic odloča na podlagi 9 čl. ZPKri o zahtevkih strank glede priznanja statusa bivšega
političnega zapornika, priznanje pravice do odškodnine ter vštetje časa odvzema prostosti ali določitve prebivališča v pokojninsko dobo in
priznanja statusa žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, statusa svojca žrtev povojnega protipravnega odvzema življenja ter pravice
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do odškodnine. Komisija kot kolektivni organ odloča na podlagi gradiva, ki ga po pooblastilu o vodenju upravnih postopkov pripravi strokovna
služba ministrstva.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Dosega se namen ZPKri.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Seje komisije potekajo redno, skladno z načrtom dela ter izkazanimi potrebami.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09845

Število organiziranih sej

VIR ME
število

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2017

11,00

2018

11,00

10,00

2019

10,00

10,00

2020

10,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09845 Število organiziranih sej"
V letu 2019 je bilo realiziranih deset sej kar je v skladu z načrtom dela ter izkazanimi potrebami.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZPKri-UPB2

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

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

383.000,00

383.000,00

383.000,00

100,00

Neposredni učinki
C7405 - Delovanje Študijskega centra za narodno spravo
Prispeva k rezultatu: C4005 - Odločanje v zadevah poprave krivic in priprava podlag za odločanje
Opis neposrednega učinka
Vlada Republike Slovenije je 1.05.2008 ustanovila Študijski center za narodno spravo, na katerega so bile prenesene neoblastvene naloge v
javnem interesu, dokumentarne, analitične, študijske in raziskovalne narave, ki jih je do tedaj izvajal znanstveno raziskovalni del Sektorja za
popravo krivic in za narodno spravo. Ministrstvo za pravosodje na podlagi pogodbe o financiranju zagotavlja sredstva za plače dvanajst
uslužbencev ter za materialne stroške Študijskega centra za narodno spravo. Poleg tega se za vsako leto sklepa pogodba obsegu in izvedbi
investicij. Njihovo delovanje je razvidno iz njihovega poslovnika, saj deluje kot samostojni Javni Zavod, ki ga je ustanovila Vlada RS.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
ŠCNR je v letu 2019 izdal več svojih knjig, zbornikov, publikacij, pripravil predstavitve knjig, tematske razstave, okrogle mize in druge dogodke,
ki so bili namenjeni strokovni in širši javnosti. Organiziral je spominsko svečanost ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in
avtoritarnih režimov. Poleg tega so se udeležili posameznih konferenc, simpozijev, okroglih miz in pogovorov, ki so jih organizirale različne
institucije in nevladne organizacije. Samostojno so organizirali 21 dogodkov, v sodelovanju z drugimi institucijami pa še 77.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Razvojno raziskovalna enota preučuje kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so jih povzročili totalitarni režimi na Slovenskem v 20.
stoletju, ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenos znanja v javno korist; združuje raziskovalce in strokovnjake s področja raziskovanja,
ki s svojim raziskovalnim delom bistveno prispevajo k možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije in narodni spravi; posreduje
znanja in izsledke raziskovalcev zainteresirani javnosti; razvija človeške vire ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti, s povečanjem vloge
znanosti pri vzgoji kadrov.
Raziskovalno področje RRE je predvsem področje kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so jih povzročili totalitarni režimi na
Slovenskem v 20. stoletju. V tem okviru izvaja RRE predvsem naslednje naloge.
Enota za svetovanje je usmerjena na področja zbiranja in dokumentiranja pričevanj, ki so posneta na terenu ali na sedežu Študijskega centra ter
urejanje pričevanj, ki prispejo po pošti; spremljanje javnih pozivov in projektov na različnih domačih in mednarodnih razpisih; organiziranje in
izvedbe evropskega dneva spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov; pripravo okroglih miz in prireditev na temo slovenske zgodovine
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in obravnave treh totalitarizmov - fašizma, nacizma in komunizma v času pred, med in po drugi svetovni vojni; predstavitev izdanih publikacij na
tiskovnih konferencah in srečanjih za strokovno in širšo javnost; sodelovanje z osnovnimi in s srednjimi šolami s ponudbo vzgojno izobraževalnih vsebin in nudenje informacij diplomskim in podiplomskim študentom iz Slovenije in tujine; pridobivanje arhivskega in drugega
gradiva različnih institucij in posameznikov, ki je namenjeno za znanstveno-raziskovalno dejavnost; urejanje pridobljenega arhivskega gradiva;
opravljanje raziskav in projektnih nalog v povezavi z Ministrstvom za pravosodje (Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj);
spremljanje obnove stavbe na Beethovnovi ulici 3 v Ljubljani, kjer se nahajajo zaporniške celice (kulturno zaščiten spomenik državnega
pomena), v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za pravosodje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09846

Št. organiziranih dogodkov

VIR ME

IZH. LETO

število 2017

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

20,00

2018

20,00

25,00

2019

20,00

21,00

2020

20,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09846 Št. organiziranih dogodkov"
Izvedeno število dogodkov je v okviru načrtovanega.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1-UPB4

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

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

17.000,00

72.852,98

72.852,98

428,54

Neposredni učinki
C7406 - Nadzor nad delom steč. upraviteljev, izvršiteljev, in str. revizij mnenj sodnih cenilcev in izvedencev
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Opis neposrednega učinka
O izdaji in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilni likvidaciji odloča minister, pristojen
za pravosodje (v nadaljevanju minister), na podlagi mnenja komisije, prav tako imenovane s strani ministra (107. člen Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju). Komisijo sestavljajo dva neodvisna strokovnjaka za insolventno pravo,
dva sodnika, ki sodita v postopkih zaradi insolventnosti in predstavnik ministrstva, pristojnega za pravosodje (ministrstvo). Sedež komisije je na
ministrstvu, sredstva za delo komisije so zagotovljena iz proračunskih sredstev ministrstva. Minister je na podlagi Zakona o izvršbi in
zavarovanju prvostopenjski organ za odločanje v disciplinskih postopkih zoper izvršitelja. V disciplinskem postopku lahko izvršitelja zastopa
pooblaščenec ali odvetnik. V postopkih, kjer izvršitelj ni spoznan za odgovornega za disciplinsko kršitev, nosi stroške njegovega zastopanja
(pooblaščenca) ministrstvo. Minister imenuje tudi strokovno komisijo za ugotavljanje razloga za razrešitev (iz 4. točke prvega odstavka 89. člena
Zakona o sodiščih) sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev. Sedež strokovne komisije je na ministrstvu in jo sestavljajo predsednik, najmanj
dva strokovna člana ter zapisnikar. Sredstva za delo strokovne komisije se zagotavljajo iz proračunskih sredstev ministrstva. Vsi postopki
razrešitev SICT, ki bodo uvedeni do konca letošnjega leta, se bodo obravnavali skladno z določbami Zakona o sodiščih, po 1. 1. 2019 oziroma po
uveljavitvi ZSICT, pa bo delo dosedanjih strokovnih komisij v razrešitvenih postopkih prevzel Strokovni svet. V 37. členu ZSICT je namreč
določeno, da če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno za disciplinski ali razrešitveni postopek, potrebno ustrezno
strokovno znanje oziroma strokovna ocena, mnenje o tem poda Strokovni svet. V tretjem odstavku istega člena pa je določeno, da lahko
Strokovni svet za potrebe oblikovanja mnenja ustanovi začasno strokovno telo ali sodeluje s stalnim strokovnim telesom. Sredstva za delo
stalnih ter začasnih strokovnih teles ter potni stroški za člane Strokovnega sveta se bodo zagotavljali iz proračunskih sredstev Ministrstva za
pravosodje.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
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Nadzor nad upravitelji v postopkih zaradi insolventnosti in prisilni likvidaciji zajema tudi odločanje o izdaji in odvzemu dovoljenja za opravljanje
te funkcije. Na podlagi 107. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je Komisija za izdajo
in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilni likvidaciji svetovalni organ ministra.
Komisija daje ministru mnenja o izdaji in odvzemu dovoljenj za opravljanje funkcije upravitelja. Komisija se iz razlogov ekonomičnosti in v skladu
s Poslovnikom komisije sestaja po potrebi.
V skladu s 297. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju minister za pravosodje izvaja nadzor nad zakonitostjo opravljanja službe izvršitelja in v
okviru tega pooblastila lahko med drugim tudi uvede disciplinski postopek zoper izvršitelja ali začasnega namestnika. Uvedbo disciplinskega
postopka lahko skladno z 298.a členom ZIZ predlaga Zbornica izvršiteljev, predsednik okrajnega, okrožnega in višjega sodišča ter stranke v
izvršilnem postopku, v katerem je izvršitelj opravljal dejanja izvršbe in zavarovanja, minister pa lahko disciplinski postopek uvede tudi po uradni
dolžnosti. Število uvedenih disciplinskih postopkov je tako odvisno predvsem od števila predlogov upravičenih predlagateljev ter od števila
vlog, ki jih prejme ministrstvo, in iz katerih izhajajo okoliščine, na podlagi, katerih lahko minister oceni, da bi bila upravičena uvedba postopka po
uradni dolžnosti. V manjši meri pa je število disciplinskih postopkov odvisno tudi od števila opravljenih pregledov poslovanja izvršiteljev po
pooblaščenih delavcih, na podlagi katerih je prav tako mogoče ugotoviti okoliščine, ki narekujejo uvedbo disciplinskega postopka po uradni
dolžnosti.
Pravna podlaga za oblikovanje strokovne komisije za razrešitev sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev je bila do 1. 1. 2019 v
Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in
17/15, 23/17-ZSSve in 22/18 - ZSICT) in Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih ter Pravilniku o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št.
88/10, 1/12, 35/13, 50/15, 22/18 – ZSICT in 84/18). Razlog za oblikovanje strokovne komisije za razrešitev sodnih izveden-cev, sodnih cenilcev in
sodnih tolmačev je bila prejeta morebitna pritožba nad delom sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, iz katere izhaja
zatrjevanje obstoja razloga iz 4. točke prvega odstavka 89. člena ZS (če svojih dolžnosti ne opravlja vestno). Kot že zapisano, se vsi postopki
razrešitev SICT, ki so bili uvedeni do konca leta 2018, obravnavajo skladno z določbami Zakona o sodiščih, po 1. 1. 2019 oziroma po uveljavitvi
ZSICT, pa je delo dosedanjih strokovnih komisij v razrešitvenih postopkih prevzel Strokovni svet.
Strokovna komisija, ustanovljena po določbah ZS ter Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih in Pravilnika o sodnih tolmačih, ima
predsednika, najmanj dva člana ter zapisnikarja. Predsednik strokovne komisije je uslužbenec ministrstva za pravosodje. Sredstva za delo
strokovne komisije se zagotavljajo iz proračunskih sredstev ministrstva.
V 37. členu ZSICT je določeno, da če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno za disci-plinski ali razrešitveni postopek,
potrebno ustrezno strokovno znanje oziroma strokovna ocena, mnenje o tem poda Strokovni svet. V tretjem odstavku istega člena pa je
določeno, da lahko Strokovni svet za potrebe oblikovanja mnenja ustanovi začasno strokovno telo ali sodeluje s stalnim strokovnim telesom.
Števila primerov, v katerih bo treba pridobiti tovrstno mnenje Strokovnega sveta oziroma stalnih ter začasnih strokovnih teles, ni mogoče
vnaprej predvideti. Delo Strokovnega sveta ter stalnih in začasnih strokovnih teles pa ni omejeno zgolj na disciplinske postopke, saj je
Strokovni svet pristojen tudi za preverjanje strokovnosti sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, podajanje strokovnih mnenj v
postopkih imenovanja navedenih strokovnjakov in za opravljanje drugih nalog po zakonu (7. člen ZSICT).
Sredstva za delo stalnih ter začasnih strokovnih teles ter potni stroški za člane Strokovnega sveta se bodo zagotavljali iz proračunskih sredstev
Ministrstva za pravosodje.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Namen nadzora nad upravitelji pri dodelitvi dovoljenj je zagotovitev boljše usposobljenosti teh oseb, predvsem višja strokovnost njihovega
dela in s tem povečana kvaliteta dela upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Pri odvzemu dovoljenja pa odprava
oziroma zmanjšanje nekvalitetnega dela upraviteljev v postopkih zaradi insolventnosti in prisilni likvidaciji.
Izvršitelji so disciplinsko odgovorni, če pri opravljanju službe izvršitelja kršijo določbe Zakona o izvršbi in zavarovanju oziroma drugih
predpisov, ali če s katerimkoli svojim ravnanjem krnijo ugled službe izvršitelja. Disciplinske kršitve so hujše disciplinske kršitve, ki jih ZIZ
taksativno določa v 298. č členu, ter kršitve ugleda izvršiteljev, ki jih določa statut Zbornice izvršiteljev. Disciplinski postopki so tako namenjeni
predvsem ugotavljanju disciplinske odgovornosti izvršitelja pri opravljanju dejanj izvršbe in zavarovanja v posamezni izvršilni zadevi, uvedejo
pa se v primeru, ko je iz okoliščin konkretne izvršilne zadeve mogoče utemeljeno sklepati, da je izvršitelj v tej zadevi storil katero od v zakonu
taksativno naštetih hujših disciplinskih kršitev.
Na podlagi pravnomočne sodbe Višjega sodišča v Kopru, opr. št. Cpg 127/2019 z dne 11. 7. 2019, je bilo ministrstvo dolžno povrniti tožniku
terjatev v višini 46.884,57 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 26. 11. 2015 dalje do plačila, stroške sodnega postopka v višini 2.718,54 EUR
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 28. 9. 2018 dalje do plačila in stroške pritožbenega postopka v višini 2.225,34 EUR. Ker je šlo za tožbo države
zaradi njene objektivne odgovornosti za delo izvršitelja, plačila nismo predvideli. Zaradi tega je tudi presežen predviden proračunski vir.
Namen oblikovanja strokovnih komisij za razrešitev sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev je, skladno z določbami ZS,
predstavljal nadzor nad delom teh oseb, posledično pa zagotovitev njihove boljše usposobljenosti, predvsem se zagotavlja tudi višja
strokovnost njihovega dela in s tem povečana kvaliteta dela sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Z uvedbo disciplinskega
postopka po ZSICT ter z možnostjo neposrednega sodelovanja Strokovnega sveta in stalnih ter začasnih strokovnih teles v konkretnem
disciplinskem postopku, se še dodatno veča vpliv stroke na odločitev v posameznem postopku, zlasti zaradi dejstva, ker je minister za
pravosodje na mnenje Strokovnega sveta v konkretnem disciplinskem postopku vezan.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09847 Št. opravljenih nadzorov - izvršitelji

VIR ME

IZH.
LETO

število 2017

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR
8,00

2018 8,00

9,00

2019 8,00

8,00
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2020 8,00
I09848 Št. mnenj komisij za izdajo/odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije
upravitelja

število 2017

12,00

2018 10,00

10,00

2019 10,00

10,00

2020 10,00
I09849 Število strokovnih komisij- za ugotavljanje razloga (ne)vestnosti v okviru
postopka za razrešitev

število 2017

4,00

2018 4,00

1,00

2019 15,00

6,00

2020 15,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09847 Št. opravljenih nadzorov - izvršitelji"
Ciljna vrednost kazalnika v letu 2019 je bila določena glede na doseženo število neposrednih nadzorov v preteklem obdobju. Ciljna vrednost je
bila dosežena, saj so pooblaščene delavke ministrstva opravile vseh 8 planiranih neposrednih nadzorov nad delom izvršiteljev.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09848 Št. mnenj komisij za izdajo/odvzem dovoljenja za
opravljanje funkcije upravitelja"
Komisija za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije se je v letu
2019 sestala na eni redni in petih korespondenčnih sejah in sprejela 10 mnenj. Ciljna vrednost kazalnika v letu 2019 je bila dosežena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09849 Število strokovnih komisij- za ugotavljanje razloga
(ne)vestnosti v okviru postopka za razrešitev"
V letu 2019 je bila imenovana ena komisija za ugotavljanje nevestnosti dela sodnega cenilca, ki je ministrici nudila strokovno pomoč za odločitev
o razrešitvi v konkretnem primeru, poleg tega pa so bila v okviru Strokovnega sveta imenovana tudi začasna strokovna telesa v postopkih
izrednega preverjanja strokovnosti sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. V letu 2019 je bilo ustanovljenih pet tovrstnih
začasnih strokovnih teles. Planirana vrednost kazalnika je bila določena glede na zaostanke na področju razrešitev sodnih izvedencev, cenilcev
in tolmačev, nižja realizacija pa je posledica dejstva, da smo nekatere zadeve uspeli rešiti brez strokovnih komisij, saj nam je spisna
dokumentacija zadostovala za sprejem pravilne odločitve, poleg tega pa velja izpostaviti kadrovski manko na tem področju, ki posledično vodi
tudi do nižje realizacije vnaprej ocenjenih vrednosti ustanovitev komisij.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZFPPIPP

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

ZS

Zakon o sodiščih (ZS)

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

15.000,00

25.427,74

25.427,74

169,51

Neposredni učinki
C7407 - Priprava in usklajevanje zakonov in podzakonskih aktov
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Opis neposrednega učinka
Ministrstvo opravlja aktivnosti v zvezi s pripravo zakonov in podzakonskih aktov s področja kazenskega (materialnega in procesnega) prava,
prava o prekrških, izvrševanja kazenskih sankcij, civilnega (materialnega in procesnega) prava, organizacijske zakonodaje s področja sodstva,
državnega tožilstva, državnega odvetništva, in notariata z namenom zagotavljanja večje pravne varnosti, spoštovanja načela zakonitosti,
zagotavljanja ustavne pravice do sojenja v razumnem roku, racionalizacije dela in pristojnosti pravosodnih organov. Temeljni cilj je realizacija
DPV za tekoče leto. Določeni zakonodajni projekti pa so potrebni zaradi harmonizacije našega pravnega reda z evropskim pravnim redom, zaradi
uskladitev z odločbami Ustavnega sodišča RS ter zaradi razlogov, ugotovljenih v praksi in razlogov, ki so posledica med letom sprejetih sklepov
vlade. Ob tem je cilj, da so vsi predlogi zakonov, ki jih na predlog ministrstva Vlada RS posreduje v sprejem DZ RS, tudi sprejeti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 so bili v skladu z NDPV za leto 2019 oziroma izven NDPV za leto 2019 v Državnem zboru RS sprejeti naslednji zakoni:
1. Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1)
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N)
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1C)
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-F)
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Vlada RS je julija 2019 sprejela še Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in pre-prečevanju korupcije (ZIntPK-C),
konec leta 2019 pa še Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-B), ki v DZ RS v letu 2019 še nista bila
obravnavana.
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 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.
V NDPV 2019 ni bilo načrtovanih podzakonskih predpisov s področja pravosodja. Kljub temu so bili izven NDPV 2019 pripravljeni in sprejeti
naslednji podzakonski predpisi:
PODROČJE CIVILNEGA PRAVA:
1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 34/19)
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)
3. Pravilnik o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 76/19)
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)
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 prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Glede na vsebino aktov, pripravljenih in sprejetih v skladu z NDPV in izven njega, je po njihovem sprejemu pričakovati povečanje pravne
varnosti in spoštovanja človekovih pravic.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09850 Št. sprejetih zakonov v DZ/vloženim v DZ

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED.

število 2017

60,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

60,00

25,00

2019

60,00

60,00

2020

60,00
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09850 Št. sprejetih zakonov v DZ/vloženim v DZ"
V DZ RS je bilo v letu 2019 vloženih 5 predlogov zakonov, od katerih so bili v DZ RS v letu 2019 sprejeti trije. Poleg tega je DZ RS sprejel tudi
novi ZNP-1, ki ga je Vlada RS v zakonodajni postopek posredovala konec leta 2018. V juniju sprejeti predlog ZIntPK-C in konec novembra
sprejeti predlog SPZ-B v DZ RS v tekočem letu še nista bila obravnavana. Pomembno je, da so bili vsi predlogi zakonov, ki jih je DZ RS v letu
2019 obravnaval (tako tiste, ki jih je vlada sprejela konec leta 2018 kot tiste, ki jih je sprejela v letu 2019), tudi sprejeti. To posledično pomeni, da
je bila realizacija v končni fazi po kriteriju "sprejema vladnih predlogov v DZ RS" 100% (vse v letu 2019 obravnavane predloge Vlade RS je DZ
RS tudi sprejel).

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1

Zakon o državni upravi (ZDU-1)

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Neposredni učinki
C7425 - Pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Opis neposrednega učinka
Na podlagi 162. člena ZKP sme državni tožilec pod določenimi pogoji, odložiti kazenski pregon, če je osumljenec pripravljen ravnati po navodilih
državnega tožilca in izpolniti določene naloge, s katerimi se zmanjšajo ali odpravijo škodljive posledice kaznivega dejanja. Med te naloge sodi
tudi plačilo določenega prispevka v korist sklada za povračilo škode žrtvam kaznivih dejanj.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z zbranimi sredstvi se pokriva del stroškov izplačanih odškodnin žrtvam kaznivih dejanj.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z vplačilom na proračunsko postavko za odškodnine žrtvam na podlagi odloženega pregona se poveča zavedanje storilca glede škode, ki jo je
povzročil žrtvi s kaznivim dejanjem, in s tem doseže dodatni preventivni namen.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

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

IZH.
LETO

število 2017

IZH.
VREDNOST

LETO

5,00

2018 15,00

3,00

2019 5,00

7,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09874 Število nakazil iz naslova odloženega pregona po
162. členu ZKP"
Dosežena vrednost temelji na odločitvah državnega tožilstva o primernosti in izvedljivosti odloženega pregona z vplačilom namenskih sredstev
na to proračunsko postavko. Dosežena vrednost (7) je nekoliko višja od načrtovanega (5).

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZOZKD

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD)

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

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

5.771.373,08

3.364.977,27

3.364.977,27

58,30

Neposredni učinki
C7452 - Izvajanje podaktivnosti operacije Učinkovito pravosodje
Prispeva k rezultatu: C7451 - Izboljšanje kakovosti pravosodnih procesov in dvig kompetenc zaposlenih v pravosodju
Opis neposrednega učinka
Z izvajanjem podaktivnosti operacije Učinkovito pravosodje se bo izboljšala kakovost pravosodnih procesov in dvignile kompetence zaposlenih
v pravosodju.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Ministrstvo za pravosodje je v letu 2019 izvedlo dve (2) podaktivnosti, poleg tega pa potekajo aktivnosti še na sedmih (7) podaktivnostih
operacije Učinkovito pravosodje.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Ministrstvo za pravosodje je z izvedbo dveh (2) podaktivnosti v letu 2019 pomembno prispevalo k izboljšanju kakovosti pravosodnih procesov
in dvigu kompetenc zaposlenih v pravosodju ter k doseganju fizičnih in finančnih kazalnikov v skladu z okvirom uspešnosti iz Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09898 Število izvedenih podaktivnosti

VIR ME

IZH. LETO

število 2016

IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

0,00

2017

0,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

9,00

3,00

2019

7,00

2,00

2020

2,00

2021

2,00

2022

2,00

2023

16,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09898 Število izvedenih podaktivnosti"
V letu 2019 sta bili zaključeni dve (2) podaktivnosti, poleg tega pa potekajo aktivnosti izvajanja še na sedmih (7) podaktivnostih.

Obrazložitev projektov
2030-16-0008 - Učinkovito pravosodje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je z izvajanjem aktivnosti spodbujanja in zagotavljanja kakovosti v pravosodju, prenove poslovnih procesov in izboljšanja
usposobljenosti zaposlenih v pravosodju prispevati k povečanju in izboljšanju učinkovitosti pravosodja kot celote. Upravičenci projekta:
Ministrstvo za pravosodje, Ustavno sodišče RS in Vrhovno sodišče RS. Glavne ciljne skupine projekta so: pravosodni organi, sodniki, tožilci,
zaposleni v pravosodnih organih. Izvedba aktivnosti stremi k cilju izboljšanja kakovosti pravosodnih procesov z optimizacijo vodenja
postopkov in dvigom kompetenc zaposlenih v pravosodnem sistemu. V okviru aktivnosti prenova poslovnih procesov se bo izvajala: - prenova,
dopolnitev in nadgradnja pravosodnih informacijskih sistemov - P1 - (11.307.432,00 EUR); - razvoj zmogljivosti za napredno upravljanje z
dokumenti v pravosodnih zadevah - P2 - (196.000,00 EUR); - vzpostavitev informacijskega okolja - P3 - (3.275.368,00 EUR); - integracija s
čezmejnimi pravosodnimi storitvami - P4 - (160.000,00 EUR); - razvoj zmogljivosti za enotno izmenjavo vsebin - P5 - (270.000,00 EUR); implementacija in nadgradnja audio vizualnih rešitev - P6 - (2.763.800,00 EUR); - optimizacija zakonodajnega procesa v pravosodju - P7 (150.000,00 EUR). V okviru aktivnosti spodbujanja in zagotavljanja kakovosti v pravosodju se bo izvajala: - izgradnja manjkajočih poslovnih
orodij in posodobitev obstoječih - P8 - (2.275.000,00 EUR); - izvedba študije izvedljivosti triaž in pospešenega postopka - P9 - (4.447.300,00
EUR); - izvedba analiz, študij, pilotnih podaktivnosti - P10 - (2.442.000,00 EUR); - merjenje zadovoljstva in zaupanja s storitvami pravosodja - P11
- (600.000,00 EUR). V okviru aktivnosti izboljšanje usposobljenosti zaposlenih v pravosodju bo: - uveden model kompetenc znanja in veščin ter
izvedena usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v pravosodju - I1 - (3.990.000,00 EUR); - izvedena druga strokovna izobraževanja doma in v
tujini - I2 - (690.000,00 EUR; Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Upravičenci operacije zasledujejo cilj iz okvira uspešnosti Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 20142020, ki je do konca leta 2023 v okviru operacije Učinkovito pravosodje razviti enajst (11) procesov. V letu 2019 so se intenzivno izvajale
aktivnosti na procesih P3, P6, P9, prav tako pa je sočasno potekalo tudi izvajanje aktivnosti na ostalih procesih in v okviru aktivnosti izboljšanje
usposobljenosti zaposlenih v pravosodju.

09 - PRAVOSODJE
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0901 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja
090102 - Administracija na področju pravosodja
Opis podprograma
Osnovni namen podprograma je zagotavljanje osnovnih pogojev za delo Ministrstva za pravosodje. Znotraj podprograma se zagotavljajo
sredstva za plače, materialne stroške ter investicije in investicijsko vzdrževanje ministrstva, vključujoč informatizacijo (v okviru zakonskih
pristojnosti, saj je del materialnih stroškov ter investicij in investicijskega vzdrževanja v zvezi z objektom in informatizacijo prenesen na MJU). V
okviru podprograma se zagotavlja izdelava službenih oblačil (tog) za pravosodne funkcionarje (sodniki, državni tožilci in državni odvetniki).
Službena oblačila za pravosodne funkcionarje so pri opravljanju njihovih funkcij neobhodno potrebna. Cilj izvajanja aktivnosti je zagotavljanje
osnovnih pogojev za delo pravosodnih funkcionarjev, v končni posledici pa seveda zagotavljanje delovanja pravne države (pravna podlaga: 61.
člen Zakona o sodniški službi, Zakon o državnem odvetništvu in 53. člen Zakona o državnem tožilstvu).

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

1.529.817,74

951.376,84

951.376,84

62,18

Neposredni učinki
C6587 - C6587 Informatizacija in investicijsko vzdrževanje
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Opis neposrednega učinka
Razmerje sredstev za informatizacijo napram sredstvom za investicije in investicijsko vzdrževanje.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Neposredni učinek se uspešno dosega.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zadovoljevanje potreb vpliva pozitivno na doseganje nadrejenega rezultata.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08909 Delež sredstev za informatizacijo MP (glede na PP744710)

VIR ME
%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2016

94,00

2017 90,00

65,00

2018 93,00

68,00

2019 93,00

47,83

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 93,00
I08910 Delež sredstev za investicije in inv. vzdrževanje ter nakupe
MP

%

2016

6,00

2017 10,00

35,00

2018 7,00

26,32

2019 15,00

52,17

2020 15,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08909 Delež sredstev za informatizacijo MP (glede na
PP744710)"
Odprti projekti (ASOD, vzdrževanje strojne opreme audio/video in rezervacija sredstev za anonimizacijo sodb), ki niso bili realizirani, so
povzročili nižjo porabo v letu 2019. Prav tako so na izvedbo vplivale dolgotrajni (ponovitve) postopki izvedbe naročil in druge prioritete.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08910 Delež sredstev za investicije in inv. vzdrževanje ter
nakupe MP"
V letu 2019 je delež sredstev namenjenih nakupom opreme MP znašal 52,17 % glede na vsa zagotovljena sredstva na postavki investicije in
investicijsko vzdrževanje MP. Razmerje glede na sredstva za informatiko se je glede na sprejeti plana povečal za cca 20%, kar je posledica nižje
realizacije na informatiki. Hkrati so se zaradi prerazporeditve sredstev za druge nujne obveznosti za cca 30 % znižala sredstva glede na sprejeti
plan.

Obrazložitev projektov
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2030-17-0006 - Informatizacija MP 2018-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen programa je vzdrževanje obstoječega nivoja operativnosti informacijskega sistema pravosodja. Cilj je nemoteno delovanje
informacijskega sistema MP.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Vzdrževanje obstoječega informacijskega sistema e-pravosodja je potekalo brez večjih in kritičnih operativnih incidentov. Izvedena je bila
tehnična prenova sistema sodne statistike, ki je zagotovila stabilno okolje za nadaljnje delo pri izdaji Sodnega biltena ter tehnološka nadgradnja
sistema CKE, zaradi varnostnih razlogov.
Izvedli sta se tudi analizi sistemov audio sistema na sodiščih in videokonferenčnega sistema na zunanjih enotah (CSD, policija), analizi sta
podlaga za pripravo vzdrževalnih pogodb.

2030-17-0007 - Tehn. posodobitev PO - informatizacija 2018-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Zagotavljanje materialnih pogojev dela pravosodnim organom, kar predstavlja tekoče vzdrževanje in nakupe opreme na področju informacijske
tehnologije pravosodnih organov ( za Vrhovno državno tožilstvo RS in Državno pravobranilstvo ), ter skrb za tehnološko posodobitev
njihovega poslovanja na področju informatizacije.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so bila izvedena vzdrževanja obstoječih informacijskih sistemov (vpisniki, Lotus notes, lokalno omrežje,…). DT in DOdv je bila
zagotovljena nova računalniška oprema (prenosniki, računalniki in monitorji) za zamenjavo zastarele opreme, prav tako so bili tudi kupljeni
dodatni tiskalniki in multifunkcijske naprave, ki so nujno potrebne za nemoteno delo zaposlenih na DT in DOdv.

2030-18-0010 - Nakup opreme in vozil za potrebe MP
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen programa je doseči ohranjanje in vzdrževanje nivoja opremljenosti ministrstva in tehnološko posodobitev poslovanja ministrstva
oziroma dvig ravni opremljenosti z osnovnimi sredstvi, ki jih ministrstvo potrebuje za izvajanje rednih nalog in ustvarjanje primernih pogojev za
delo zaposlenih. Cilj je permanentno posodabljanje opreme to so nakupi nove opreme, ki nadomešča iztrošeno in nakupi opreme, ki omogoča
posodobitev poslovanja. V kolikor to ni mogoče pa zagotovitev vsaj take višine sredstev, ki zadošča za vzdrževanje obstoječega stanja
tehnološke opremljenosti (manjši dokupi, menjave poškodovane ali iztrošene opreme).
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Program je bil v letu 2019 realiziran v višini 163.684,86 EUR ter je zajemal: nakup opreme za arhive, zamenjavo opreme vložišča in vratarnice z
opremo po meri, zamenjavo tipske pisarniške opreme, izgradnjo video nadzornega sistema na Župančičevi 3 in 6, Ljubljana, nakup dveh vozil
nižjega razreda, nakupe druge opreme (čitalca črtnih kod, tehtnice za potrebe glavne pisarne, kavni aparat) ter nakup 19 mobitelov in 1 opreme za
prenos podatkov. V proračunih preteklih let, z izjemo leta 2017 in 2018, je bilo za nabavo opreme zagotovljenih bistveno premalo sredstev glede
na stanje opreme ministrstva s tem se potrebe kopičijo, zaradi česar se izvajanje projekta nadaljuje v naslednjih letih.

2030-16-0004 - Dodeljeni sodniki
Opis ukrepa
Na ministrstvu opravljajo dela tudi dodeljeni sodniki.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

237.500,00

185.144,45

185.144,45

77,95

Neposredni učinki
C7039 - Dodeljeni sodniki
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Opis neposrednega učinka
Na ministrstvu opravljajo specifične naloge dodeljeni sodniki.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Po opravljeni široki strokovni razpravi so novele zakonov v obravnavi. Pri obravnavah in usklajevanju sodniki, glede na njihovo poznavanje
delovanja sodnega sistema v praksi, s svojimi znanji in izkušnjami tvorno sodelujejo in igrajo ključno vlogo. V nekem delu je postopek mediacije
vplival tudi na zmanjšanje pripada zadev na sodiščih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Sprememba, izboljšanje in nadgradnja zakonodajnih predpisov. Rezultat je tudi manjše število sodnih sporov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR
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I08908 Število dodeljenih sodnikov na MP

Število 2015

3,00

2016

5,00

6,00

2017

4,00

4,00

2018

6,00

3,00

2019

4,00

3,00

2020

4,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08908 Število dodeljenih sodnikov na MP"
Na podlagi Zakona o sodniški službi sta Ministrstvo za pravosodje in Vrhovno sodišče Republike Slovenije sklenila okvirni sporazum o
financiranju dodeljenih sodnikov, saj obstaja vzajemni interes za nadaljevanje prakse dodeljevanja sodnikov na Ministrstvo za pravosodje.
Sporazum je bil sklenjen v imenu vseh sodišč in za primer posameznega sodišča, s katerega je dodeljen sodnik. Na ministrstvu so bili konec leta
2019 dodeljeni 3 sodniki.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZSS

Zakon o sodniški službi (ZSS)

2030-17-0001 - Podporna dejavnost in administracija
Opis ukrepa
Sredstva v okviru ukrepa so namenjena za izplačilo plač javnim uslužbencem v skladu z veljavnimi predpisi in za nemoteno delovanje
ministrstva.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

7.337.020,00

6.885.443,09

6.885.443,09

93,84

Neposredni učinki
C7045 - Podporna dejavnost in administracija
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Opis neposrednega učinka
Cilj je zagotoviti ustrezno višino sredstev za delovanje ministrstva.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Obrazložitev števila zaposlenih pri neposrednem PU: Za leto 2019 je bil veljavni kadrovski načrt Ministrstva za pravosodje 247 zaposlitev, od
tega 7 kvot za zaposlitev pripravnikov. Do odstopanja od dovoljenega števila zaposlenih in števila zaposlenih na dan 31. 12. 2019 je prišlo zaradi
nedokončanih postopkov zaposlovanja.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z doseženo vrednostjo je bil realiziran cilj zmanjševanja sredstev za stroške dela, ki pa so bili višji zaradi prenosa dela dejavnosti in kvot iz
drugih državnih organov na Ministrstvo za pravosodje.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09009 Sredstva namenjena izobraževanju zaposlenih/število
zaposlenih

IZH.
LETO

evrov 2015

IZH.
VREDNOST
101,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2016 205,00
2017 205,00

120,00

2018 205,00

115,00

2019 180,00

140,00

2020 180,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09009 Sredstva namenjena izobraževanju zaposlenih/
število zaposlenih"
V letu 2019 se je ministrstvo v prvi vrsti posluževalo brezplačnih seminarjev in izobraževanj, ki jih organizira Upravna akademija. Za plačljiva
izobraževanja in usposabljanja je ministrstvo v letu 2019 namenilo povprečno 140,00 EUR na osebo.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)
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ZIUZGK

Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK)

ZJU-UPB3

Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB3)

ZSPJS-UPB7

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB7)

ZZZPF

Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF)

2030-17-0002 - Nadzor nad izvajanjem zakon. in sprem. dejav.
Opis ukrepa
Znotraj ukrepa se financirajo revizije vezane na 106. člen ZFPPIPP ter dejavnosti Direktorata za civilno pravo – Sektorja za civilno zakonodajo. S
tem ukrepom se zagotavlja izvajanje revizorskih storitev – pregled dokumentacije stečajnega dolžnika, ki jo je prevzel stečajni upravitelj v zvezi s
postopkom zaradi insolventnosti in dokumentacije, ki jo mora voditi upravitelj.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

122.350,00

25.332,08

25.332,08

20,70

Neposredni učinki
C7046 - Nadzor v skladu z zakonodajo na podlagi 106. člena ZFPPIPP
Prispeva k rezultatu: C7041 - Učinkovito delovanje ministrstva
Opis neposrednega učinka
Število opravljenih nadzorov v skladu s sprejeto zakonodajo na podlagi izvedbe JN, ki je v letu 2017 v teku, da se z izbrano revizijsko hišo v
postopku JN sklene pogodba (konec avgusta 2017) (Vsebina pogodbe: revizijske storitve, pregled dokumentacije stečajnega dolžnika, ki jo je
prevzel stečajni upravitelj v zvezi s postopkom zaradi insolventnosti in dokumentacije, ki jo mora voditi upravitelj).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V letu 2019 je bilo opravljenih 13 revizijskih nadzorov.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
ZFPPIPP definira nadzor nad upravitelji v pododdelku 3.6.2. V 106. členu ZFPPIPP določa pristojnost ministrstva pri opravljanju nadzora nad
upravitelji in vrste nadzora nad njimi. V skladu s četrtim odstavkom citiranega člena lahko ministrstvo pri opravljanju nadzora: opravi pregled
dokumentacije insolventnega dolžnika, ki jo je prevzel upravitelj v zvezi s postopkom zaradi insolventnosti in dokumentacije, ki jo mora voditi
upravitelj v zvezi s tem postopkom; zahteva uvedbo disciplinskega postopka proti upravitelju in odredi ali izvede druge ukrepe, potrebne za
preveritev, ali upravitelj opravlja svoje naloge v postopku zaradi insolventnosti v skladu z zakonom. Nadzor po 2. točki četrtega odstavka 106.
člena ZFPPIPP ministrstvo lahko izvaja tudi tako, da poda na ZUS predlog za uvedbo disciplinskega postopka. Izvajanje nadzora na podlagi 5.
točke četrtega odstavka 106. člena ZFPPIPP, ki ga opravi Ministrstvo za pravosodje se med drugim opravi preko revizorjev, ki jih imenuje
minister, pristojen za pravosodje z opravo revizijskega pregleda dokumentacije stečajnega dolžnika, ki jo je prevzel upravitelj v zvezi s
postopkom zaradi insolventnosti in dokumentacije, ki jo mora voditi upravitelj v skladu s sprejeto zakonodajo, preko za te vrste pregledov
usposobljene revizijske družbe. Revizijski pregledi/postopki so tako opravljeni kvalitetnejši in poročila o opravljenem revizijskem pregledu so na
visoki strokovni ravni, ki zagotavljajo Ministrstvu za pravosodje neposredno izvajanje nadzora nad delom upraviteljev ter nadaljnje izvajanje
njegovih zakonitih nadzornih pristojnosti nad upravitelji.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08918 Število revizij (106.člen ZFPPIPP)

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

Število 2017

1,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2017

4,00

0,00

2018

8,00

5,00

2019

13,00

13,00

2020

13,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08918 Število revizij (106.člen ZFPPIPP)"
V letu 2019 je bilo opravljenih 13 revizijskih nadzorov. Ciljna vrednost kazalnika v letu 2019 je bila dosežena.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1-UPB4

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

ZFPPIPP

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

2030-18-0006 - Zagotavljanje pogojev za delo PO 2018-2021
Opis ukrepa
Gre za zagotavljanje prostorskih pogojev (najemi) za delo pravosodnih organov. Poleg tega se s tem ukrepom glede na izkazane potrebe
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zagotavlja tudi nakupe tog ter izvedba različnih raziskav, ipd.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

5.826.000,00

5.038.667,65

5.038.667,65

86,48

Neposredni učinki
C7408 - Zagotavljanje pogojev za delo-najemnine, toge,..
Prispeva k rezultatu: C7043 - Zagotavljanje prostorskih pogojev za delo PO
Opis neposrednega učinka
Ministrstvo je pristojno za zagotavljanje prostorskih pogojev potrebnih za delovanje pravosodnih organov, kar se izvaja tudi preko najema
poslovnih prostorov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Leta 2019 se je kumulativna vrednost m2 najetih prostorov glede na preteklo leto zmanjšala predvsem kot posledica nakupa najetih prostorov.
Dosegli smo tudi pozitivni finančni učinek.
V letu 2019 je ministrstvo izpolnilo vse s strani pravosodnih organov predana naročila za nabavo službenih oblačil (dobavili 105 kos tog) ter s
tem pravosodnim funkcionarjem zagotovilo zakonito in nemoteno opravljanje funkcije in službe.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Dosežen je bil večji prispevek k nadrejenemu cilju, to je zagotavljanju prostorskih pogojev za delo PO, zaradi zagotovitve ustreznih prostorskih
pogojev (zagotovitev prostorov, zniževanje stroškov najemnin, zagotovitev delovanja v lastnih prostorih) in določenih materialnih pogojev
(toge).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

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

I09851 Kvadratura najetih prostorov

I09852 Zagotovitev potreb po togah (nakupi/vloge)

m2 2017

%

2017

44.000,00

70,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

44.000,00

44.237,65

2019

44.000,00

44.102,94

2020

44.000,00

2018

70,00

100,00

2019

70,00

100,00

2020

70,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09851 Kvadratura najetih prostorov"
Sledi se zastavljenemu cilju racionalizacije in zmanjšanja najetih prostorov za potrebe pravosodnih organov (cca 134 m2 manj najetih površin
glede na leto 2018), vendar se hkrati pojavljajo potrebe po novih najemih. Trenutno je sklenjenih 62 pogodb za najem prostorov za potrebe
pravosodnih organov. Znižanje je posledica odpoved dveh najemnih pogodb, in sicer 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. Kljub temu smo stroške najemnin na letni ravni v letu 2019 glede na leto 2018
znižali za cca 40.000 €. V obravnavi je trenutno že šest vlog pravosodnih organov po dodatnih pisarniških prostorih in arhivskih prostorih,
predvsem iz naslova spremembe predpisov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09852 Zagotovitev potreb po togah (nakupi/vloge)"
Sledi se zastavljenemu cilju, v letu 2019 se je zagotovilo 105 tog oziroma zagotovljene so bile vse izkazane potrebe.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1-UPB4

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

ZSPDPO

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

09 - PRAVOSODJE
0901 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja
090103 - Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju
Opis podprograma
Podprogram obsega teoretično in praktično usposabljanje vseh zaposlenih, tako funkcionarjev kot osebja v pravosodju, ter tudi drugih, katerih
delo je tesno povezano s delovanjem pravosodja (sodnih cenilcev, izvedencev in tolmačev, upraviteljev, izvršiteljev, mediatorjev). To se dosega
z organizacijo izobraževanj in izvedbo izpitov, ki so potrebni za delovanje v pravosodju. Končni cilj je večja pravna varnost državljanov s
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hitrejšo in kvalitetnejšo izvedbo sodnih ter drugih postopkov v pravosodju, vključno z izvršbo. Z dobrim znanjem izvršiteljev in stečajnih
upraviteljev se veča plačilna disciplina državljanov s hitrim poplačilom upnikov in posledično hitrejša in kvalitetnejša izvedba stečajnih
postopkov.

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

0,00

0,00

0,00

----

PV

Proračunski viri

40.000,00

0,00

0,00

0,00

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

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07466 % realizacije letnega načrta nakupa opreme

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST
%

2012

100,00

LETO PLANIRANA VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

2013

100,00

100,00

2014

10,00

100,00

2015

100,00

100,00

2016

100,00

50,00

2017

100,00

100,00

2018

100,00

50,00

2019

100,00

0,00

2020

100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07466 % realizacije letnega načrta nakupa opreme"
Dosežene vrednosti so odvisne od možnosti financiranja in kadrovski resursov. Nakup opreme se izvede glede na ugotovljene potrebe v skladu
z možnostmi.

Obrazložitev projektov
2030-17-0003 - Nakup opreme za CIP 2018-2021
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Za potrebe izvajanja pripravljalnih in izpopolnjevalnih seminarjev za sodne izvedence, tolmače, cenilce, upravitelje v postopkih zaradi
insolventnosti, izvršitelje, mediatorje ter pravniške državen izpite je udeležencem potrebno zagotoviti primerne prostore s ustrezno, sodobno
opremo, kar vključuje tudi potrebne postavke in adaptacije. Za izvedbo izobraževanj in izpitov so potrebni projektorji in prenosni računalniki, ki
jih je potrebno občasno zamenjati s sodobnejšimi in bolj zmogljivimi. Prav tako je potrebna nabava tiskalnikov, scanerjev in fotokopirnih strojev,
da lahko zagotovimo gradivo in izpitne naloge primerne kakovosti in obličnosti.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Z nakupom moderne opreme ter učnih pripomočkov se izboljša kakovost podajanja izobraževanj s tem pa tudi večja zadovoljnost uporabnikov
naših storitev. Prioritete se določajo na letni ravni glede na potrebe in dotrajanost že obstoječe opreme. V letu 2019 ni bila izvedena nobena
investicija, saj je bilo ugotovljeno, da so tiskalniki, scanerji, fotokopirni stroji ter pohištvo še ustrezni, da lahko zagotovimo ustrezno gradivo in
izpitne naloge primerne kakovosti in obličnosti ter ustrezno izvedemo izobraževanja in izpite.
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2030-18-0007 - Izobraževanje in uspos. v pravosodju 2018-2021
Opis ukrepa
Organizacija izobraževanj za zaposlene v pravosodnih organih.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

710.000,00

449.662,95

449.662,95

63,33

Neposredni učinki
C7409 - Izobraževanje in usposabljanje v pravosodju
Prispeva k rezultatu: C3994 - Zagotavljanje aktualnih izobraževanj v pravosodju
Opis neposrednega učinka
S pomočjo izobraževanj in izdajanjem strokovnih publikacij se želi doseči večjo usposobljenost sodnikov, državnih tožilcev, državnih
odvetnikov, da brez odlašanja in kvalitetno izvajajo svoje pristojnosti v sodnem procesu.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z izvedbo usposabljanj se je povečalo znanje in usposobljenost nosilcev funkcij v PO.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zaradi boljše usposobljenosti, postopki tečejo kvalitetnejše in hitreje, zagotovljena je večja pravna varnost.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09853 Št. izdanih biltenov

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

število 2017

4,00

2018 4,00

3,00

2019 4,00

3,00

2020 4,00
I09854 Št. izobraževanj za pravosodne organe

število 2017

220,00

2018 220,00

480,00

2019 350,00

376,00

2020 350,00
I09855 Št. udeležencev izobraževanj za pravosodne organe

število 2017

7.000,00

2018 7.000,00

12.820,00

2019 10.000,00

11.336,00

2020 10.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09853 Št. izdanih biltenov"
Zaradi kadrovskih primanjkljajev je bila dosežena 75 % realizacija ciljnih vrednosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09854 Št. izobraževanj za pravosodne organe"
Presežena vrednost načrtovanih vrednosti kaže na odličen izkoristek pridobljenih evropskih sredstev ter doseganja cilja krepitve kompetenc
zaposlenih v pravosodnih organih.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09855 Št. udeležencev izobraževanj za pravosodne organe"
Presežena vrednost načrtovanih vrednosti kaže na odličen izkoristek pridobljenih evropskih sredstev ter doseganja cilja krepitve kompetenc
zaposlenih v pravosodnih organih.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZS

Zakon o sodiščih (ZS)

ZSS

Zakon o sodniški službi (ZSS)

2030-18-0008 - Izobraževanje PDI 2018-2021
Opis ukrepa
Znotraj ukrepa se financirajo izobraževanja, ki pripomorejo k ustrezni usposobljenosti za pristop k Pravniškemu državnemu izpitu.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

60.000,00

56.693,81

56.693,81

94,48
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Neposredni učinki
C7410 - Usposabljanje kandidatov za pristop k izpitu PDI
Prispeva k rezultatu: C3994 - Zagotavljanje aktualnih izobraževanj v pravosodju
Opis neposrednega učinka
Cilj je zagotavljanje kvalitetnega znanja in usposobljenosti oseb, v povezavi s praktično usposobljenostjo oseb, ki nastopajo v pravosodnih
poklicih (sodniki, tožilci, odvetniki, notarji, itd.). Po ZUJF je izpit plačljiv in gre za lastno dejavnost. Iz proračunskih sredstev Center za
izobraževanje v pravosodju izvaja seminarje za pripravo na pravniški državni izpit v skladu s Zakonom o pravniškem državnem izpitu. V tem
okviru se iz proračuna krijejo stroški izpitov iz Sodnega reda in Državnotožilskega reda. S tem se poveča znanje osebja na teh PO in doseže
boljše delo PO.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z izvedbo usposabljanj za kandidate za PDI se poveča usposobljenost bodočih nosilcev funkcij v PO in vseh, ki sodelujejo v sodnih postopkih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Zaradi boljše usposobljenosti novih nosilcev vlog v sodnih postopkih, postopki tečejo kvalitetnejše in hitreje in je tako zagotovljena večja
pravna varnost državljanov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

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

IZH.
LETO

število 2017

IZH.
VREDNOST

LETO

300,00

2018 300,00

244,00

2019 300,00

275,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 300,00
I09857 Št. udeležencev usposabljanj

število 2017

2.000,00

2018 2.000,00

3.674,00

2019 3.500,00

4.027,00

2020 3.500,00
I09858 Št. usposabljanj

število 2017

90,00

2018 90,00

138,00

2019 130,00

159,00

2020 130,00

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

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

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09858 Št. usposabljanj"
Zaradi večjega števila pripravnikov se je število seminarjev povečalo. Hkrati so bili nekateri seminarji zastavljeni na novo, ter zaradi povečanja
interaktivnega dela potekajo v manjših skupinah.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZPDI-UPB1

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

09 - PRAVOSODJE
0901 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja
090104 - Mednarodno pravno sodelovanje
Opis podprograma
Ta podprogram je namenjen udeležbi na področju sodelovanja z evropskimi in drugimi mednarodnimi integracijami, bilateralnemu in
regionalnemu sodelovanju, mednarodnim aktivnostim na ekspertni in ministrski ravni, ter plačevanju članarin v mednarodnih organizacijah. S
temi sredstvi se financirajo tudi prevodi dokumentov v postopkih mednarodne pravne pomoči.
Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč načrtuje, izvaja in usklajuje naloge ministrstva s področja EU zadev in
mednarodnega sodelovanja. Gre za sodelovanje v EU in drugih mednarodnih organizacijah (Svet Evrope, OZN, OECD, Haaška konferenca za
mednarodno zasebno pravo, Unidroit...), pobudah in projektih; regionalno in bilateralno sodelovanje na ekspertni in ministrski ravni;
mednarodno razvojno sodelovanje.
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Aktivnosti urada so pogojene z mednarodnimi obveznostim RS ter aktualnimi vsebinami na mednarodnem parketu. Urad aktivno sodeluje pri
zakonodajnih aktivnostih EU (priprava in zastopanje stališč RS, pogajanja glede aktov EU in odprte problematike na področju civilnih,
gospodarskih, sodno-organizacijskih in kazenskih zadev) ter pri pogajanjih za druge mednarodne pravne akte (konvencije, sporazume,
deklaracije, itd.). Pomemben poudarek je dan tudi koordinaciji izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.
Na področju mednarodne pravne pomoči se izvršuje odločanje in naloge, ki izhajajo iz mednarodnih obveznostih, ki jih je Republika Slovenija
prevzela s sklenitvijo večstranskih in dvostranskih mednarodnih pogodb ter obveznosti, ki izhajajo iz notranjih predpisov, ki urejajo mednarodno
pravno pomoč. Mednarodna pravna pomoč v civilnih in kazenskih zadevah zajema delo na konkretnih zadevah mednarodne pravne pomoči, in
sicer posredovanje med domačimi in tujimi pravosodnimi in nekaterimi drugimi organi pri vročanju pisanj, pridobivanju dokazov, odstopov in
prevzemov kazenskega pregona in priznanju ter izvršitvi tujih sodnih odločb. V okvir mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah pa sodi
tudi izdajanje odločb v zadevah izročitev in priprava prošenj za izročitev, izdaja odločb o tranzitu obsojencev in priprava prošenj za tranzit,
izvajanje postopkov prenosov izvršitve kazni ter izdaja soglasij za kazenski pregon. V tem okviru se zagotavlja tudi pripravo in posredovanje
obvestil o notranji zakonodaji Republike Slovenije tujim pravosodnim organom ter pomoč pri pridobivanju obvestil o vsebini tujega prava
domačim pravosodnim organom. Poleg navedenega se opravlja tudi nadoveritve podpisov in pečatov sodnikov, notarjev in tolmačev na javnih
listinah, izdanih na ozemlju Republike Slovenije, za uporabo v tujini. Upoštevajoč dejstvo, da gre v zadevah izročitev, tranzitov in prenosov
izvršilne kazni, za odločanje v upravnih postopkih, ki vključujejo tujce, ki jim je odvzeta prostost oziroma poslovanje s tujimi pravosodnimi
organi, je potrebno zagotavljati prevod upravnih odločb in dopisov v tuje jezike, kar zahteva finančna sredstva.

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

638.900,00

364.135,08

364.135,08

56,99

Neposredni učinki
C7411 - Udeležba in prispevek Ministrstva za pravosodje pri sodelovanju z evropskimi integracijami
Prispeva k rezultatu: C3756 - Uspešno mednarodno sodelovanje in učinkovito reševanje zadev mednarodne pravne pomoči
Opis neposrednega učinka
Udeležba oziroma sodelovanje na področju evropskih integracij, bilateralno sodelovanje ter izvajanje postopkov mednarodne pravne pomoči.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Opravljene so bile vse naloge, ki izhajajo iz članstva RS v evropskih integracijah in ostalih mednarodnih organizacijah. Pripravljena in zastopana
so bila stališča RS do zakonodajnih in drugih aktov ter odprte problematike. Bili so izvedeni postopki v zvezi s sklepanjem mednarodnih pogodb
in drugih mednarodnih dokumentov. Projektna skupina za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, ki nudi
podporo tudi Medresorski delovni skupini za koordinacijo izvrševanja sodb ESČP, je aktivno nadaljevala s svojim delom. Zadeve mednarodne
pravne pomoči se obravnavajo tekoče in strokovno.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Uspešno so bili zastopani interesi Republike Slovenije preko pogajanj v procesih oblikovanja odločitev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I09859 Udeležba oz. sodelovanje na področju evropskih
integracij

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2017

100,00

2018 100,00

95,00

2019 100,00

96,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2020 100,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09859 Udeležba oz. sodelovanje na področju evropskih
integracij"
Dosežena vrednost je malo manjša od zastavljene, vendar v skladu s prioritetami Urada za mednarodno sodelovanje.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1-UPB4

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

12 - VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
1202 - Oskrba z energijo in energetska učinkovitost
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120202 - Učinkovita raba energije

1541-15-S010 - Spodbujanje energetske učinkovitosti
Opis skupine projektov
V okviru skupine projektov so sredstva namenjena za izvajanje ukrepov: - energetska prenova stavb javnega sektorja, ki so v lasti in uporabi
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter občin, - energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin (oz.
občinskih stanovanjskih skladov), ki se bodo izvajale v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN), - izvedba demonstracijskih projektov celovite
energetske obnove stavb javnega sektorja in zasebnega sektorja po merilih skoraj nič-energijske prenove, -izobraževanje, ozaveščanje in
usposabljanje iz področja energetske prenove in ukrepov učinkovite rabe energije. Prioriteto bodo skladno z zahtevami po letni prenovi 3 %
površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja iz Direktive 2010/31/EU predstavljale javne stavbe. V okviru tega so podprti ukrepi
celovite energetske prenove stavb ali posameznih elementov stavb, zamenjave stavbnega pohištva, sanacija sistemov ogrevanja in hlajenja in
učinkovitejša notranja razsvetljava. Z namenom doseganja čim večjih učinkov in zagotavljanja čim večjih finančnih vzvodov se bo horizontalno
uvajal sistem energetskega pogodbeništva kot nove oblike izvajanja in financiranja energetskih prenov stavb. Ukrepi so sofinancirani iz
evropskih sredstev kohezijskega sklada v okviru OP EKP 2014-2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

15.092.700,91

14.505.138,01

14.479.832,36

95,93

PV

Proračunski viri

35.276.101,19

13.624.869,52

13.624.869,52

38,62

Neposredni učinki
C6965 - (1)Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju
Prispeva k rezultatu: C6915 - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v
javni infrastrukturi, vključno z javnim
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08559 Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v
javnih stavbah

VIR ME
kW

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

2014

0,00

2015 0,00
2016 2.300.000,00 0,00
2017 5.400.000,00 1.809,36
2018 36.000.000,00 1.509.426,00
2019 59.580.360,00 17.231.416,80

I08560 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega
sektorja**

I08562 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi
osrednje oz. ožje vlade***

I08564 Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske obnove
različnih tipov stavb

I08565 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: ocenjeno letno zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov****

m2

m2

2014

2014

0,00

0,00

2015 0,00
2016 180.000,00

0,00

2017 60.000,00

21.516,97

2018 400.000,00

33.615,48

2019 662.004,00

0,00

2015 0,00
2016 30,00

število
projekotv

t ekv CO2

2014

2014

0,00

0,00

0,00

2017 20.000,00

9.912,00

2018 57.870,00

11.985,00

2019 92.592,00

0,00

2015 0,00
2016 1,00

0,00

2017 2,00

2,00

2018 3,00

2,00

2019 4,00

0,00

2015 0,00
2016 3.200,00

0,00

2017 1.458,00

0,00

2018 9.720,00

1.480,00

2019 16.087,00

0,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08559 Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe
primarne energije v javnih stavbah "
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Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020. Evidentirana dosežena vrednost (v letu
2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08560 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb
celotnega javnega sektorja** "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08562 Uporabna površina energetsko obnovljenih stavb v
lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade*** "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08564 Število izvedenih demonstracijskih projektov
energetske obnove različnih tipov stavb "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08565 Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: ocenjeno
letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov**** "
Kazalnik predvideva letne vrednosti, katere bo mogoče relevantno poročati šele na dan 31. 12. 2020.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I08559

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08560

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08562

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08564

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

I08565

Kazalec velja za vse cilje na tej skupini projektov

C6966 - (2)Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih
Prispeva k rezultatu: C6915 - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v
javni infrastrukturi, vključno z javnim
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Projekti in njihovi kazalniki v okviru tega neposrednega učinka bodo prispevali k povečanju učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Projekti in njihovi kazalnik bodo s svojimi učinki prispevali k spodbujanju energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08806 Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom
energijske porabe*

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2014

IZH.
PLANIRANA
LETO
VREDNOST
VRED.
0,00

DOSEŽENA
VRED. ZR

2015 0,00
2016 250,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 250,00

1.480,00

2019 500,00

444,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08806 Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z
boljšim razredom energijske porabe* "
Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019, vrednost izključno za leto 2019 je 189.

C7443 - Energetska prenova stavb javnega sektorja v lasti in uporabi neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov
Prispeva k rezultatu: C7215 - Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnem sektorju
Opis neposrednega učinka
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Skladno z "Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v energetsko prenovo stavb" energetska sanacija stavb v državni, občinski in zasebni
lasti predstavlja enega izmed prioritetnih projektov v obdobju finančne perspektive. Slovenija se je z "Operativnim programom za izvajanje
Evropske kohezijske politike 2014 - 2020" zavezala, da bo do konca 2023 obnovila 1,8 milijona površin stavb v celotnem javnem sektorju in da bo
vsako leto energetsko prenovila 3 % stavbnega fonda v uporabi ožjega javnega sektorja.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Do konca 2019 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 405.094 m2 tlorisne
površine stavb celotnega javnega sektorja, kar je 63 % postavljenega cilja za to obdobje.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Prenova stavb javnega sektorja, ki so bile sofinancirana iz sredstev evropske kohezijske politike, je ob predpostavki uspešnega poročanja vseh
zaključenih operacij, v letu 2019 ocenjena prispevala k zmanjšanju rabe končne energije v javnem sektorju v višini 8,6 GWh (11,8 GWh primarne
energije).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09890 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb celotnega javnega
sektorja

VIR ME

IZH.
LETO

m2 2016

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2017 60.000,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA
VRED. ZR

2018 400.000,00

330.550,00

2019 662.004,00

405.094,00

2020 982.516,00
I09891 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega
javnega sektorja

m2 2016

11.300,00

2017 20.000,00
2018 57.870,00

30.440,00

2019 92.592,00

33.241,02

2020 127.314,00
I09892 Izvedeni demonstracijski projekti energetske prenove različnih tipov
stavb

št. 2016

0,00

2017 2,00
2018 3,00

2,00

2019 4,00

3,00

2020 5,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09890 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb
celotnega javnega sektorja"
Do konca leta 2019 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 405.094 m2
tlorisne površine stavb celotnega javnega sektorja (od tega ožji in širši javni sektor s piloti 77.760 m2; stavbe v lasti in rabi občin pa 327.334 m2).
Razlog za odstopanja od ciljne vrednosti kazalnikov uspešnosti pri EPS javnega sektorja so predvsem omejen nabor ponudnikov pri
energetskem pogodbeništvu (JZP) in posledično slabša konkurenčnost ter dolgotrajni postopki izbire zasebnega partnerja/izvajalca ter s strani
upravičencev pomanjkljivo pripravljena investicijska ter tudi druga dokumentacija, kar privede do dolgotrajnega usklajevanje in podaljševanja
časa izbora in potrditve projektov ter izbora izvajalcev/zasebnega partnerja.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09891 Tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v
lasti in uporabi ožjega javnega sektorja"
Do konca leta 2019 je bilo z operacijami sofinanciranimi iz Kohezijskih sredstev na podlagi OP EKP 2014-2020 prenovljenih skupaj 34.059 m2
tlorisne površine stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja. Razlog za odstopanja od ciljne vrednosti kazalnikov uspešnosti pri EPS
javnega sektorja so dolgi postopki od vlog prijaviteljev do izbora projektov in nato realizacije oz. izvedbe.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09892 Izvedeni demonstracijski projekti energetske
prenove različnih tipov stavb"
Operacija za tretji pilotni projekt objekt pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah je bila uspešno zaključena v letu 2019, za četrti pilotni
projekt energetske prenove sklopa stavb s karakteristiko kulturne dediščine (pet stavb v upravljanju Ministrstva za kulturo) je v letu 2019
potekala faza postopka izbire zasebnega partnerja. Za prva dva pilotna projekta (projekt CŠOD Bohinj in projekt sklop treh sodišč v CE, MS in
SG) so bile uspešno zaključene operacije energetske prenove stavb v letih 2017 in 2018. Do konca leta 2019 je bilo skupaj prenovljenih 19.801 m2.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09890

Vrednosti so kumulativa. Do konca obdobja izvedbe vseh operacij, sofinanciranih iz KS (2023), je cilj prenoviti 1.800.000 m2 tlorisne površine stavb
širšega javnega sektorja.

Skupna tlorisna površina energetsko obnovljenih stavb v lasti in uporabi ožjega javnega sektorja (3 % letno po AN-URE) znaša 772.158 m2 (stanje
I09891 1.1.2017). Za to obveznost je treba vsako leto prenoviti 23.465 m2 površine stavb, ob predpostavki, da so vse površine potrebne obnove.Vrednosti
kazalnika so kumulativa.
I09892

Število izvedenih demonstracijskih/pilotnih projektov energetske prenove različnih tipov stavb javnega sektorja -vrednosti so komulativa. (CŠOD
Dom Bohinj, stavbe pravosodnih organov CE, MS, SG, Stavba v Šmarje pri Jelšah)
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C7444 - Energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb
Prispeva k rezultatu: C7216 - Prihranki končne energije v sektorju gospodinjstev
Opis neposrednega učinka
Energetska prenova javnih večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin (oz. občinskih stanovanjskih skladov), ki se bodo izvajale tudi v okviru
celostnih teritorialnih naložb (CTN).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Za izvedbo CTN projektov prenove večstanovanjskih stavb v lasti mestnih občin oz. občinskih stanovanjskih skladov je bilo na podlagi
Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100 % (oz. več kot 75 %) javni lasti z
mehanizmom celostnih teritorialnih naložb iz marca 2017 do konca leta 2019 izdanih 8 odločitev o podpori, za katere bo 552 gospodinjstvom v
občinah Velenje, Ljubljana, Koper, Novo Mesto, Celje, Maribor izboljšalo energijsko porabo.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Izvedba celovite energetske prenova večstanovanjskih stavb v okviru CTN je v letu 2019 pomenila ocenjen prispevek prihranka rabe končne
energije v gospodinjstvih v višini cca. 100 MWh.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I09893 Gospodinjstva z boljšim razredom energijske porabe

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
št. 2016

0,00

2017 200,00
2018 800,00

450,00

2019 1.600,00

450,00

2020 2.000,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09893 Gospodinjstva z boljšim razredom energijske
porabe"
Do konca leta 2019 je bila izvedenih prenov CTN prenov večstanovanjskih stavb za 450 gospodinjstev. Manjša realizacija od plana je razlog
znižanja kumulativnega cilja zaradi nezmožnosti zagotovitve lastnih sredstev in/ali neprimernosti stavb se je končni cilj za vse operacije v
celotnem obdobju znižan na 552 gospodinjstev.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I09893

Glede na načrovana sredstva za izvedbo CTN projektov prenove večstanovanjskih stavb v lasti.

Obrazložitev projektov
2030-16-0007 - Celostna energetska prenova stavbe (Šmarje)
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen celovite energetske prenove objekta je: - zagotoviti zmanjšanje rabe energije in stroškov obratovanja objekta, - izvedba projekta po
principu javno-zasebnega partnerstva (pilotni, demonstracijski projekt), - uresničevanje ciljev AN-URE 2020, upoštevanje DSEPS in OP EKP
2014-2020, predpisov in navodil na področju energetske prenove objektov, - zadovoljevanje potreb vzdrževanja objektov ter ustvarjanje
ugodnejših delovnih in bivalnih pogojev za uporabnike objektov v upravljanju MP. Od prihrankov energije bodo prvenstveno imeli koristi
uporabniki objekta, upravljavec MP ter širše RS z izpolnitvijo obveznosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU (3% letna prenova energetsko
neučinkovitih površin na ravni osrednje vlade). Cilj: - zmanjšanje porabe energije (primarni cilj) - ocenjeni prihranki energije 493.030,00 kWh/leto,
- zmanjšanje stroškov porabe energije - ocenjeni prihranki v višini do 38.265 EUR/leto, - energetsko prenovljene površine stavb v lasti javnega
sektorja (obnovljenih 2.946 m2 uporabnih površin), - zagotavljanje izboljšanih, primernejših delovnih pogojev in zanesljivosti delovanja
energetskih sistemov, - konkretni operativni cilji: celovita energetska prenova je zmanjšanje toplotnih izgub objekta in zmanjšanje porabe
primarne energije; nižji stroške rabe energije; izboljšanje zanesljivosti energetskega sistema; izboljšanje delovnih pogojev z vidika
mikroklimatskih pogojev, ki bodo zajemali predvidene aktivnosti kot so: - zamenjava stavbnega pohištva v ocenjeni višini 225.302,28 EUR toplotna izolacija zunanjih sten v ocenjeni višini 259.933,20 EUR - zamenjava primarnega energetskega sistema in energenta v ocenjeni višini
164.578,00 EUR in ostale aktivnosti. Rok za izvedbo aktivnosti je 24 mesecev (tu je mišljen čas od začetka do konca izvedbe, 1. 1. 2016 - 31. 12.
2017).
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 sta bili zaključeni 2. in 3. faza postopka (faza dialoga in faza oddaje končne ponudbe oz. ponudbena faza), sledil je podpis
koncesijske pogodbe in izvedba ukrepov energetske učinkovitosti s strani zasebnega partnerja, ob ustreznem strokovnem nadzoru oz.
spremljanju s strani javnega partnerja.
Vzporedno so tekle aktivnosti, povezane s sofinanciranjem iz Kohezijskega sklada (komunikacija s posredniškim organom, nosilnim
posredniškim organom, organom upravljanja), glede stanja na operaciji, predvsem v zvezi z vrednostjo operacije (pridobljena spremenjena
Odločitev o podpori).
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Stanje 31. 12. 2018 0 EUR.
Stanje 31. 12. 2019 0 EUR.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Dolgoročno dana posojila posameznikom, konto 070000 in konto 075100
Stanje na dan 31. 12. 2018 = 0
Stanje na dan 31. 12. 2019 = 0
Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja, konto 085000 (rezervni sklad);
Stanje na dan 31. 12. 2018 = 19.268 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2019 = 23.349 EUR
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Pomembnejše spremembe neopredmetenih sredstev (nabavna vrednost, popravek vrednosti)
Skupina kontov 00 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
Stanje na dan 31. 12. 2018: 7.175.768 EUR
Povečanje N.V. (nakup Wild card certifikata): 488 EUR
Zmanjšanje N.V. (odpis, izrabljenost): -6.300 EUR
Zmanjšanje N.V. (zaradi inventurnih mankov): -360 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2019: 7.169.596 EUR.
Skupina kontov 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev
Stanje na dan 31. 12. 2018: 1.140.233 EUR
Amortizacija: +92.720 EUR
Zmanjšanje P.V. (odpis, izrabljenost): -6.300 EUR
Zmanjšanje P.V. (zaradi inventurnih mankov): -360 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2019: 1.226.293 EUR.
Pomembnejše spremembe opredmetenih osnovnih sredstev (nabavna vrednost, popravek vrednosti)
Skupina kontov 02 – Nepremičnine
Stanje na dan 31. 12. 2018: 122.662.441 EUR
Povečanje N.V. zgradb zaradi nakupa: +3.255.090 EUR
Povečanje N.V. zgradb zaradi aktiviranja inventurnega viška: +434.978 EUR
Povečanje N.V. zemljišč zaradi prenosa poslovnih prostorov: +40.118 EUR
Povečanje N.V. zemljišč zaradi nakupa: +18.439 EUR
Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi prodaje: -1.751.889 EUR
Zmanjšanje N.V. zgradb zaradi prenosa (PU 3130): -1.506.313 EUR
Zmanjšanje N.V. zemljišč zaradi prenosov na druge PU (2431): -825.976 EUR
Zmanjšanje N.V. zemljišč zaradi prodaje: -4.356 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2019: 122.322.532 EUR
Skupina kontov 03 – Popravek vrednosti nepremičnin
Stanje na dan 31. 12. 2018: 44.833.207 EUR
Amortizacija: +3.191.349 EUR
Prenos poslovnega prostora: +5.817 EUR
Zmanjšanje P.V. zaradi prenosa: -705.456 EUR
Zmanjšanje P.V. zaradi prodaje: -1.445.431 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2019: 45.879.486 EUR.
Skupina kontov 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Stanje na dan 31. 12. 2018: 4.894.071 EUR
Povečanje N.V. zaradi novih nabav in nadgradenj: +107.590 EUR
Povečanje zaradi knjiženja inventurnega viška: + 8.570 EUR
Povečanje zaradi prenosa iz drugih organov: +150 EUR
Zmanjšanje N.V. zaradi izrabljenosti: -111.941 EUR
Zmanjšanje N.V. zaradi prodaje: -93.313 EUR
Zmanjšanje zaradi prenosa na druge PU: -1.999 EUR
Zmanjšanje N.V. zaradi inventurnih mankov: -85.001 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2019: 4.718.127 EUR.
Skupina kontov 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Stanje na dan 31. 12. 2018: 4.556.656 EUR
Amortizacija: +60.674 EUR
Povečanje P.V. zaradi novih nabav drobnega inventarja: +2.726 EUR
Povečanje P.V. zaradi aktiviranja inventurnega viška: +10 EUR
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Povečanje zaradi prenosa iz drugih organov: +150 EUR
Zmanjšanje P.V. zaradi izrabljenosti: -111.389 EUR
Zmanjšanje P.V. zaradi prodaje: -92.837 EUR
Zmanjšanje zaradi prenosa na druge PU: -1.954 EUR
Zmanjšanje P.V. zaradi inventurnih mankov: -85.001 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2019: 4.329.035 EUR
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Sredstva dana v upravljanje Študijskem centru za narodno spravo
Stanje 31. 12. 2018: 848.850 EUR.
Stanje 31. 12. 2019: 1.094.465 EUR
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Neplačane terjatve (stanje 31. 12. 2018), ki so zapadle do 31. 12. 2018 = 85.222 EUR.
Neplačane terjatve (stanje 31. 12. 2019), ki so zapadle do 31. 12. 2019 = 96.690 EUR.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Neplačane obveznosti (stanje 31. 12. 2018), ki so zapadle do 31. 12. 2018 = 7.510 EUR.
Neplačane obveznosti (stanje 31. 12. 2019), ki so zapadle do 31. 12. 2019 = 31.804 EUR.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Ministrstvo za pravosodje
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Ministrstvo za pravosodje

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: Ugotovitve notranje revizije za pregledana področja.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitev vodij notranje organizacijskih enot, podrejenih neposredno
ministrici, za vsa področja notranjega kontrolnega sistema iz samoocenitvenega vprašalnika.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja: Ugotovitve zunanjih nadzornikov (Računsko sodišče RS, inšpekcijski nadzor UNP) za pregledana področja.

V/Na
Ministrstvo za pravosodje

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
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e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za pravosodje
sedež: Župančičeva 3, Ljubljana
matična št: 2399237000
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- Na področju obvladovanja tveganj na segmentu hrambe in upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom: sprejem
prenovljenih Notranjih pravil o zajemu in hrambi dokumentarnega in arhivskega gradiva Ministrstva za pravosodje verzija 3.0
(27. 9. 2019).
- Na področju obvladovanja tveganj na segmentu izvajanja skrbništva pogodb: izdelane »Smernice glede izvajanja skrbništva pri
izvajanju investicijskih dejavnosti za pravosodne organe«, ki so bile 10. 10. 2019 posredovane vsem skrbnikom pogodb v
Službi za nepremičnine in investicije pravosodnih organov.
-/

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- Tveganje pomanjkljivega in nezadostnega delovanja notranjih kontrol ter izvajanja skrbništva posameznih pravnih poslov:
sprejem novega Navodila o finančnem poslovanju in novega Navodila o izvajanju javnih naročil;
- Tveganja na segmentu izvajanja podpornih nalog za Upravo za probacijo: priprava protokola za sodelovanje med Upravo za
probacijo in Službo za javna naročila in splošne zadeve ter Službo za nepremičnine in investicije pravosodnih organov.
-/
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Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
Andreja Katič ministrica

Datum podpisa predstojnika:
31.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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2031 - Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2019
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Oris PU-ja
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij in pripora,
predvsem v smislu obravnavanja in ravnanja z zaprtimi osebami, zagotavljanja bivalnih, kadrovskih, materialnih in drugih pogojev za življenje in
delo v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij, spoštovanja pravic zaprtih oseb oziroma izvajanja obveznosti, ki jih za zaprte osebe in zaposlene
nalagajo veljavni predpisi. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij v svoji sestavi vključuje kot organizacijske enote - urade - generalni urad,
zavode za izvrševanje kazenskih sankcij in prevzgojni dom..

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Na področju URSIKS so aktivnosti usmerjene v zagotavljanje izvrševanj kazenskih sankcij, prestajanje pripora, kazni zapora, nadomestnega
zapora in vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom. Ob tem je omogočena možnost resocializacije zaprtih oseb v družbo.
Obravnava zaprtih oseb je organizirana tako, da se posameznike usposablja za življenje na prostosti in se jih odvrača od ponavljanja kaznivih
dejanj, da bi po prestani kazni lahko živeli po veljavnih pravnih in moralnih normah. Za družbo, zaprte osebe in zaposlene tako zagotavljamo
varne zapore.
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba sredstev v podskupini 400 zajema stroške plač in drugih izdatkov zaposlenim v URSIKS v letu 2019 in prestavlja 48 % celotne porabe. Od
celotne porabe je bilo 0,05 % (10.632,27 EUR) financirano iz kohezijskih sredstev in 0,13 % (30.240,47 EUR) iz lastne dejavnosti. Porabili smo 99,9
% sredstev za ta namen za leto 2019.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba sredstev v podskupini 401 zajema stroške prispevkov delodajalca za socialno varnost za zaposlene v URSIKS v letu 2019 in prestavlja 11
% celotne porabe. Od celotne porabe je bilo 0,04 % (1.845,68 EUR) financirano iz kohezijskih sredstev in 0,10 % (5.297,13 EUR) iz lastne
dejavnosti. Realizacija znaša 99,8 % veljavnega proračuna za ta namen za leto 2019.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba sredstev v podskupini 402 zajema izdatke za blago in storitve v URSIKS v letu 2019 in prestavlja 18 % celotne porabe. Realizacija znaša
95 % veljavnega proračuna za leto 2019. Od celotne porabe v okviru izdatkov za blago in storitve se 95,70 % nanaša na življenje in delo v
zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu (8.293.009,17 EUR), 1,90 % na izdatke za blago in storitve v okviru lastne dejavnosti
(164.963,65 EUR) in 2,40 % na izdatke financirane iz kohezijskih sredstev (207.608,14 EUR).

413 - Drugi tekoči domači transferi
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba sredstev v podskupini 413 zajema stroške zdravstvenega zavarovanja obsojencev v letu 2019 in financiranje javnega gospodarskega
zavoda (v skladu z odlokom o ustanovitvi lahko javni gospodarski zavod v skladu s programom dela in finančnim načrtom, na katere je dal
soglasje ustanovitelj, pridobiva finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe) ter
predstavlja 9 % celotne porabe URSIKS. Porabili smo 99,9 % veljavnega proračuna za leto 2019.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba sredstev v podskupini 420 zajema stroške nakupa, vzdrževanja in obnove osnovnih sredstev v letu 2019 in predstavlja 14 % celotne
porabe URSIKS. Porabili smo 92,65 % sredstev veljavnega proračuna za leto 2019. Od celotne porabe je bilo 0,01 % (1.183,40 EUR) financirano iz
kohezijskih sredstev, 98,34 % (6.582.084,11 EUR) se nanaša na izdatke iz investicijskih postavk financiranih iz integralnih postavk, 0,51 % na
investicijske izdatke financirane iz sredstev od odprodaje premoženja (33.997,90 EUR), 0,01 % na investicijske izdatke financirane iz sredstev
lastne dejavnosti (495,85 EUR), 0,01 % na investicijske izdatke iz sredstev odškodnin iz zavarovanja premoženja (500,02 EUR), 1,10 % na
investicijske izdatke iz sredstev najemnin (73.771,40 EUR) in 0,02 % na investicijske izdatke iz sredstev donacij (1.057,42 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Razlika med sprejetim in veljavnim proračunom za leto 2019 znaša 2.608.630,51 EUR in se nanaša na:
- povečanje sredstev iz naslova odškodnin v višini 322.001,72 EUR,
- prenos sredstev iz naslova odprodaje premoženja v višini 222.323,92 EUR,
- prenos sredstev iz naslova prejetih najemnin v višini 128.541,09 EUR,
- prenos sredstev iz naslova donacij v višini 208,31 EUR,
- povečanje integralnih postavk v višini 1.864.480,50 EUR,
- povečanje sredstev iz naslova kohezijskih sredstev 75.393,76 EUR,
- zmanjšanje sredstev iz naslova lastne dejavnosti v višini 4.318,79 EUR.
Razlika med veljavnim in realiziranim finančnim načrtom znaša 1.014.609,91. Po vrsti porabe se ostanek nanaša na:
- neporabljena sredstva na postavkah tipa 1 (25.331,14 EUR),
- neporabljena sredstva odškodnin (401.980,69 EUR),
- neporabljena sredstva iz naslova donacij (1.150,89 EUR),
- neporabljena sredstva iz naslova odprodaje premoženja (328.326,12 EUR),
- neporabljena sredstva iz naslova prejetih najemnin (211.996,53 EUR),
- ostanek na proračunskih postavkah lastne dejavnosti (21.700,27EUR),
- neporabljena kohezijska sredstva (24.124,27 EUR).

Stran 41 od 69

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

Neporabljena namenska sredstva se v celoti prenašajo v naslednje proračunsko leto.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
V leto 2019 smo prenašali iz naslova sredstev odškodnin 347.629,24 EUR, iz naslova opravljanja lastne dejavnosti 30.171,45 EUR, iz naslova
sredstev prejetih donacij 1.138,31 EUR, iz naslova sredstev od prodaje državnega premoženja 359.687,92 EUR in iz naslova sredstev najemnin
127.837,09 EUR.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V finančnem načrtu URSIKS tekom leta 2019 niso bile prenesene nobene neporavnane obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
/

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
/
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
09 - PRAVOSODJE
0905 - Izvrševanje kazenskih sankcij
090501 - Izvrševanje kazenskih sankcij - zapori
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1704 - Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalstva
170401 - Zdravstveno varstvo zaprtih oseb
20 - SOCIALNA VARNOST
2001 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti
200101 - Podporne dejavnosti na področju dela, družine ter socialnih zadev

Poročilo o doseženih ciljih
09 - PRAVOSODJE
0905 - Izvrševanje kazenskih sankcij
090501 - Izvrševanje kazenskih sankcij - zapori
Opis podprograma
URSIKS opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij in pripora, predvsem v smislu obravnavanja in
ravnanja z zaprtimi osebami, zagotavljanja bivalnih, kadrovskih, materialnih in drugih pogojev za življenje in delo v zavodih za izvrševanje
kazenskih sankcij, spoštovanja pravic zaprtih oseb oziroma izvajanja obveznosti, ki jih za zaprte osebe in zaposlene nalagajo veljavni predpisi.
Naloge URSIKS so:
- skrb za celostno uveljavljanje pravic in obveznosti zaprtih oseb ter za razvoj različnih oblik in metod dela z zaprtimi osebami;
- odgovornost za neposredno izvrševanje kazni zapora, mladoletniškega zapora, zapora, odrejenega v postopku o prekršku, vzgojnega ukrepa
oddaje mladoletnika v prevzgojni dom ter za izvrševanje pripora v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu;
- skrb za zakonitost dela ter zagotavljanje in varovanje človekovih pravic zaprtih oseb;
- vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji in evidence zaprtih oseb ter zagotavljanje tajnost podatkov, ki ji URSIKS zbira o zaprtih osebah;
- izvajanje obravnave zaprtih oseb,
- naloge na področju zdravstvenega varstva zaprtih oseb in
- zagotavljanje materialnih pogojev za življenje zaprtih oseb.

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

37.396.962,00

37.052.039,57

37.052.039,57

99,07

Neposredni učinki
C0424 - Izvrševanje zapornih kazni, vzgojnih ukrepov in izvrševanje pripora
Prispeva k rezultatu: C2237 - Število vseh obravnav na leto
Opis neposrednega učinka
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.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
V sodelovanju z zunanjimi ustanovami in v skladu z nacionalno strategijo smo tudi v letu 2019 nadaljevali z izvajanjem in razvojem strategije
obravnave odvisnosti od prepovedanih drog v zaporih in zaprtim osebam omogočali možnosti vključitve v različne programe. Na enak način kot
do sedaj smo izvajali tudi strategijo preprečevanja samomorov in strategijo obravnave storilcev spolnih kaznivih dejanj. Nadaljevali smo z
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usposabljanjem strokovnih delavcev za delo s storilci nasilja. Redno izvajamo že uveljavljene strokovne metode dela in druge programe (delo,
izobraževanje, postpenalna obravnava ipd.), v katerih usposabljamo zaprte osebe za življenje na prostosti, da bi se po prestani kazni čim lažje
ponovno vključili v družbo in živeli v skladu z veljavnimi pravnimi in moralnimi normami.
URSIKS 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. Po tem, ko so nam v lanskem letu iz zaprtih delov zavodov pobegnile 3 zaprte osebe v letu 2019 ne beležimo pobegov v
okviru zavoda. Prav tako smo preprečili 8 poskusov pobegov in s tem bili pri preprečevanju pobegov zelo uspešni.
Število najdb droge, tablet in pribora za uživanje se je v letu 2019 zmanjšalo, saj beležimo 326 najdb (365 leta 2018, 414 leta 2017, 288 leta 2016, 272
leta 2015, 236 leta 2014, 244 leta 2013, 268 leta 2012, 241 leta 2011). Konfliktov med zaprtimi je bilo nekaj več in sicer 245 glede na 231 lanskih
primerov (231 leta 2018, 184 leta 2017, 184 leta 2016, 122 v letu 2015, 143 v letu 2014, 159 v letu 2013, 165 v letu 2012, 174 v letu 2011 in 2010).
Povečanje je predvsem na račun povečanega števila konfliktov v zavodu Dob, Koper, Celje in Maribor. Ocenjujemo, da je do povečanja
konfliktov prišlo zaradi povečanega števila zaprtih v teh zavodih ter različnih bivanjskih navad zaprtih oseb. V primerjavi z lani se je število
uporabe prisilnih sredstev zmanjšalo, saj smo zabeležili 77 primerov glede na 120 lanskih primerov (120 v letu 2018, 83 v letu 2017, 68 v letu 2016,
76 v letu 2015, 65 v letu 2014, 65 v letu 2013, 84 v letu 2012, 96 v letu 2011). Povečanje je bilo največje v zavodu Celje, kjer so zaradi povečanega
števila konfliktov morali tudi pravosodni policisti večkrat uporabiti prisilna sredstva, da so preprečili stopnjevanje konfliktnih situacij.
Na področju izobraževanja zaposlenih smo v letu 2019 uresničili večino zastavljenih ciljev. Izvedli smo osnovno oziroma začetno usposabljanje
za 40 novo sprejetih pravosodnih policistov (dve skupini). Za že zaposlene pravosodne policiste smo izvedli dve dvotedenski usposabljanji za
delo z rentgensko napravo, organizirali smo 3 tečaje šole varne vožnje, za inštruktorje streljanja pa smo organizirali usposabljanje iz prve pomoči
pri oskrbi strelnih ran. Zaradi prevelikega obsega nalog in kadrovske podhranjenosti v letu 2019 pa nismo uspeli izvesti vseh predvidenih
usposabljanj za pravosodne policiste. Tako nismo izvedli predvidenih usposabljanj: vpad v prostor in praktično izvajanje spremstev. Skupaj se
je zgoraj naštetih usposabljanj udeležilo 96 pravosodnih policistov.
Glede na procesni razvoj strategij obravnave zaprtih oseb so bile izvedene vse glavne predvidene izobraževalne vsebine, in sicer obravnava
samomorilno ogroženih (6 supervizij) in obravnava storilcev spolnih kaznivih dejanj (7 supervizij), ugotavljanje samomorilne ogroženosti (2
izvedbi), usposabljanje s področja diferencialne diagnostike, usposabljanje iz uporabe Wechslerjeve lestvice, usposabljanje za uporabo
vprašalnika PAI, udeležba na mednarodni konferenci Triple iii, skupinska supervizija za pedagoge (16 izvedb), prva stopnja sensitivity treninga,
izobraževanje za vodenje malih vzgojnih skupin (2 izvedbi), supervizija za socialne delavce (8 izvedb), izkustvena delavnica (1 izvedba),
izkustvena delavnica »Jaz, socialni delavec« (1 izvedba), supervizija za strokovne delavce za obravnavo odvisnosti (5 izvedb), supervizija in
edukacijska skupina strokovnih delavcev za delo s storilci nasilja (5 izvedb), dvodnevno izobraževanje za delo z nasilnimi ter usposabljanje
delavcev zavodov za vodenje obravnave povzročiteljev nasilja (5 izvedb), supervizija za vodje oddelkov za vzgojo (8 izvedb) ter izobraževanje
»Javno nastopanje« (1 izvedba),. S tem smo izboljšali in povečali znanje in usposobljenost zaposlenih za delo z zaprtimi osebami. Skupaj se je
zgoraj omenjenih usposabljanj udeležilo 28 pravosodnih policistov, 237 strokovnih delavcev in 8 inštruktorjev.
V letu 2019 smo na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju
uniforme pravosodnih policistov in njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil izvedli dodelitev delov uniforme
pravosodnim policistom na podlagi normativov prve dodelitve za novo sprejete pravosodne policiste in sistema individualnih potreb za vse
ostale pravosodne policiste. Vsem novo sprejetim pravosodnim policistom smo zagotovili celotno novo uniformo, sprotno smo zamenjavali
izrabljene in poškodovane dele uniform ter izplačevali denarno nadomestilo za nakup ženske obutve in ženskih nogavic.
Prehod na popolno nošenje novih uniform bo postopen, tako da starih uniform ne bomo zavrgli, ampak jih bomo uporabljali do iztrošenosti
oziroma preteka roka uporabe. Prenovljene uniforme sledijo zahtevam izvajalcev oziroma uporabnikov uniform in bodo še naprej zagotavljale
urejen videz pravosodnih policistov, hkrati omogočale izvajanje varnostih postopkov tudi v težjih okoliščinah. Glede na zastavljene cilje v letu
2019 ocenjujemo, da smo jih glede na razpoložljiva sredstva v celoti uresničili.
Strokovna obravnava obsojencev, obsojenk in mladoletnikov je potekala v individualnih, skupinskih in skupnostnih oblikah dela, strokovna
obravnava pripornikov pa je potekala individualno. V eno od naštetih oblik so bile vključene vse zaprte osebe, saj se priprava in izvajanje
osebnega načrta ter njegove dopolnitve ali spremembe za obsojene osebe in mladoletnike pripravlja v sodelovanju z njimi. Spodbujanje
obsojenih oseb in mladoletnikov za vključevanje v različne izobraževalne programe se je tudi v letu 2019 pričelo že ob nastopu kazni. Posebna
skrb na področju izobraževanja je bila namenjena mladoletnikom.
Posebno skrb smo namenili spremljanju števila zaprtih oseb z namenom zmanjševanja posledic prenapolnjenosti zavodov in sicer z rednim
prerazporejanjem zaprtih oseb iz bolj zasedenih v manj zasedene sobe, oddelke in zavode. V letu 2019 se je število pripornikov izredno povečalo
na lokacijah Koper in Novo mesto (migrantska problematika), zaradi česar smo skoraj dnevno premeščali pripornike v druge zavode po Sloveniji.
V letu 2019 se je število obsojenih oseb in mladoletnikov vključenih v formalne oblike izobraževanja v primerjavi z letom prej povečalo, in sicer za
46 oseb, kar pomeni 9,9 % več vključenih zaprtih oseb v formalne oblike izobraževanja. Razlog za to je predvsem v dejstvu, da smo v zavodih
izvedli precejšnje število NPK programov, za katere je med obsojenci obstajal velik interes in so izpolnjevali potrebne vstopne pogoje.
Tudi v letu 2019 so v zavodih in prevzgojnemu domu potekale različne športno-rekreativne dejavnosti, kulturno-umetniške dejavnosti,
ustvarjalne delavnice, glasbeni dogodki itd. Prav tako so zavodi in prevzgojni dom preko celega leta sodelovali z različnimi zunanjimi izvajalci.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK) je v letu 2019 izvajala projekt »Vključujemo in aktiviramo«, ki ga sofinancira Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada. Osnovni namen projekta je razvoj in izvajanje interdisciplinarnih programov socialne aktivacije za obsojence.
Na področju vključevanja zaprtih oseb v posebne oblike obravnav beležimo v letu 2019 2,89 % upad (44 oseb manj kot v letu 2018). Upad
beležimo na vseh področjih specialnih obravnav, ki jih izvajamo razen pri obravnavi nasilja.
Na področju obravnave odvisnih od drog se je število vključenih v obravnave v letu 2019 zmanjšalo za 5,0 % in sicer iz 831 v letu 2018 na 789 v
letu 2019. Ciljna vrednost je bila presežena za 43,45 %. Delež oseb vključenih v različne oblike obravnave odvisnosti od alkohola se je v letu 2019
zmanjšalo za 6,86 % glede na število vključenih v predhodnem letu. V letu 2019 smo zabeležili 28 zaprtih oseb manj s težavo zaradi alkohola.
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Na področju obravnave storilcev spolnih kaznivih dejanj se je število vključenih v obravnavo zmanjšalo za 27 zaprtih oseb, kar pomeni upad za
31,4 %. Poglavitni razlog upada vključenih v tovrstno obravnavo je upad števila storilcev spolnih kaznivih dejanj na prestajanju kazni.
Na področju obravnave nasilja smo zabeležili 31,55 % porast. Število obravnavanih oseb se je iz 168 povečalo na 221 oseb. Razlogi so v
povečanju števila delavcev, ki so izobraženi in pripravljeni izvajati to obliko obravnave.
Število poskusov samomorov in samopoškodb se je glede na leto 2018 zmanjšalo za 25 primerov in sicer iz 89 na 64, kar znese 28,09 %. V letu
2019 ne beležimo nobenega samomora. S tem je ciljna vrednost nič samomorov dosežena.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Število zaprtih oseb je konstantno naraščalo od leta 1996 pa vse do leta 2001, kasneje se je ustalilo. Od leta 2000 dalje je izstopal problem
absolutne prezasedenosti zavodov, od leta 2005 beležimo rast števila zaprtih oseb, le-ta se je v letu 2015 ustavila. Medtem ko je bilo v letu 2014 v
povprečju zaprtih še 1511 oseb, je bilo v 2015 v povprečju zaprtih 1463 oseb, v letu 2016 1377 zaprtih oseb, v letu 2017 1348 zaprtih oseb, v letu
2018 1353 zaprtih oseb, v letu 2019 pa 1435 zaprtih oseb . V letu 2019 je zaznan porast števila zaprtih oseb, ki pa gre največ na račun povečanja
povprečnega števila pripornikov tujcev.
Med zaprtimi osebami je bilo povprečno 1009,9 obsojencev, 348,1 pripornikov, 0,5 sodno pridržan, 22,8 mladoletnikov v prevzgojnem domu, 1,4
mladoletna obsojenca, 50,1 zaprtih oseb v »zaporu ob koncu tedna« (vikend zapor) ter 2,4 zaprtih oseb (zakon o prekršku). Med zaprtimi
osebami je bila večina moških (1362,7), žensk je bilo povprečno 72,4. V hišnem zaporu je bilo v letu 2018 zaprtih povprečno 1,8 oseb.
V letu 2019 je bilo povprečno dnevno stanje zaprtih oseb 1435,1, kar je v primerjavi z letom 2018 5,7 % povečanje. Povprečni oskrbni dan v letu
2018 je znašal 81 EUR. Podatki za petletno obdobje kažejo, da se je v letu 2019 v primerjavi z letom poprej število zaprtih oseb in število
zaposlenih povečalo. Obseg nadurnega dela se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal. V letu 2019 je bilo izplačano 9,7 % več nadur kot leto
prej.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000785 Število vključenih zaprtih oseb v delo

I000787 Število vključenih zaprtih oseb v različne oblike
obravnave

I000788 Število vključenih zaprtih oseb v usposabljanje in
izobraževanje

I04311

Št. prostih izhodov

I04313 Št. samomorov

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2009

Število 2009

Število 2009

Število 2009

št oseb 2009

IZH.
VREDNOST

LETO

577,00

2012 500,00

636,00

2013 500,00

813,00

2014 500,00

630,00

2015 500,00

628,00

2016 500,00

674,00

2017 500,00

718,00

2018 550,00

706,00

2019 550,00

743,00

2012 4.000,00

5.040,00

2013 5.500,00

4.543,00

2014 5.500,00

4.666,00

2015 5.500,00

3.905,00

2016 5.500,00

3.555,00

2017 5.500,00

3.280,00

2018 3.500,00

3.504,00

4.186,00

4.001,00

10.348,00

2,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2019 3.500,00

3.902,00

2012 4.000,00

593,00

2013 500,00

413,00

2014 500,00

431,00

2015 500,00

437,00

2016 500,00

741,00

2017 500,00

407,00

2018 450,00

495,00

2019 450,00

544,00

2012 10.800,00

12.141,00

2013 10.800,00

13.367,00

2014 10.800,00

10.919,00

2015 10.800,00

10.794,00

2016 10.800,00

13.155,00

2017 10.800,00

12.490,00

2018 10.000,00

11.402,00

2019 10.000,00

11.402,00

2012 0,00

3,00

2013 0,00

0,00

2014 0,00

0,00

2015 0,00

3,00

2016 0,00

0,00
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I04318 Št. zlorab ugodnosti

I04322 Št. obravnav odvisnikov od droge

Število 2009

Število 2009

74,00

535,00

2017 0,00

1,00

2018 0,00

0,00

2019 0,00

0,00

2012 80,00

58,00

2013 80,00

61,00

2014 80,00

62,00

2015 80,00

46,00

2016 80,00

79,00

2017 80,00

77,00

2018 70,00

59,00

2019 70,00

29,00

2012 500,00

853,00

2013 550,00

620,00

2014 550,00

589,00

2015 550,00

834,00

2016 550,00

859,00

2017 550,00

796,00

2018 550,00

830,00

2019 550,00

789,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000785 Število vključenih zaprtih oseb v delo"
Število zaposlenih zaprtih oseb se je v letu 2109 povečalo v skladu s povečanjem števila novo sprejetih zaprtih oseb. Ciljna vrednost je bila
presežena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000787 Število vključenih zaprtih oseb v različne oblike
obravnave"
V letu 2019 se je število obravnav glede na leto 2018 povečalo, kar pripisujemo povečanemu številu zaprtih oseb. Ciljna vrednost je bila
presežena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000788 Število vključenih zaprtih oseb v usposabljanje in
izobraževanje"
V letu 2019 beležimo predvsem več NPK programov in s tem povečanje števila zaprtih oseb vključenih v usposabljanje in izobraževanje. Ciljna
vrednost je bila presežena.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04311 Št. prostih izhodov"
Planirano število podeljenih ugodnosti prostih izhodov je bilo v letu 2019 enako lanskemu in preseženo glede na ciljne vrednosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04313 Št. samomorov"
V letu 2019 ni bilo samomorov, kar pomeni izpolnitev plana.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04318 Št. zlorab ugodnosti"
V letu 2019 so obsojenci in mladoletniki zlorabili zunaj zavodske ugodnosti v 29 primerih, kar predstavlja 0,19 % vseh podeljenih zunaj zavodskih
ugodnosti. Število zlorab ugodnosti v letu 2019 je za 30 manjše kot leto poprej. Največji zlorab ugodnosti je bilo v Prevzgojnem domu Radeče, in
sicer 13 kar predstavlja 44,8 % vseh zlorab ugodnosti. Število zlorab ugodnosti je bilo nižje od planiranega.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04322 Št. obravnav odvisnikov od droge"
V letu 2019 beležimo upad števila zaprtih oseb vključenih v obravnave odvisnosti od droge, kar pripisujemo povečanemu deležu tujcev, ki jih
zaradi jezikovnih ovir ni bilo mogoče vključiti v skupinske oblike obravnav. Ciljna vrednost je bila presežena.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZIKS-1-UPB1

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

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

Viri
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VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

0,00

3.746.765,15

3.746.765,15

----

PV

Proračunski viri

5.117.942,78

6.746.787,89

6.746.787,89

131,82

Neposredni učinki
C4031 - Zagotavljanje materialnih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje
Prispeva k rezultatu: C2238 - Zapori varni za družbo, zaprte in zaposlene
Opis neposrednega učinka
V zagotavljanje materialnih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje uvrščamo izboljšave prostorskih pogojev (izvajanje investicijsko
vzdrževalnih del in obnov na zgradbah) in izboljšave v opremljenosti prostorov s ciljem izboljšati kvaliteto bivanja in življenja v zaporih
(zamenjave dotrajane in nakup manjkajoče opreme).
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Glede na načrt razvojnih programov in realizacijo po posameznih področjih ugotavljamo, da je bila realizacija uspešna v okviru razpoložljivih
sredstev, niso pa še uresničeni vsi zastavljeni srednjeročni cilji. Potrebe po obnovi objektov in zamenjavi dotrajane opreme so še vedno velike.
Vsakoletna zagotovitev proračunskih sredstev v večjem obsegu je pogoj, da bi lahko v nekaj letih zagotovili primerne pogoje za bivanje zaprtih
oseb in za delo zaposlenih v URSIKS.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Dosežen je bil večji prispevek k nadrejenemu cilju, to je zagotavljanju materialnih, tehničnih in drugih pogoje za delovanje, s čimer se je
zagotovila boljša kvaliteta bivanja zaprtih oseb in boljši pogoji za delo zaposlenih v URSIKS.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I04332

Prostorske izboljšave

I04337

Izboljšave opreme

VIR ME

IZH. LETO

EUR 2009

EUR 2009

IZH. VREDNOST

LETO

PLANIRANA VRED.

368.500,00

2012

50.000,00

40.349,00

2013

300.000,00

64.211,97

2014

200.000,00

89.363,17

2015

200.000,00

373.822,16

2016

200.000,00

445.874,08

2017

1.000.000,00

1.251.874,40

692.709,00

DOSEŽENA VRED. ZR

2018

400.000,00

1.448.219,82

2019

750.000,00

1.573.807,43

2012

150.000,00

54.009,00

2013

200.000,00

92.694,55

2014

200.000,00

133.953,78

2015

200.000,00

215.066,19

2016

200.000,00

385.912,46

2017

1.000.000,00

1.293.147,33

2018

100.000,00

562.895,59

2019

800.000,00

1.179.478,57

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04332 Prostorske izboljšave"
Za investicijsko vzdrževalna dela smo v letu 2019 namenili 1.573.807,43 EUR, in sicer iz PP 287610 (Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov) 1.502.244,61 EUR, kar predstavlja 95 % porabljenih sredstev, 5 % porabljenih sredstev se nanaša na namenska sredstva, in
sicer iz PP 130176 (Sredstva najemnin) 69.581,44 EUR, iz PP 863600 (Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja) 1.981,38
EUR.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I04337 Izboljšave opreme"
Za nakup opreme smo v letu 2019 porabili 1.179.478,57 EUR, in sicer iz integralne postavke 287610 (Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov) 1.173.321,84 EUR, kar predstavlja 99 % porabljenih sredstev, ostalo smo financirali iz namenskih postavk, in sicer iz PP 140064
(Manjše donacije) 1.057,42 EUR, iz PP 863600 (Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja) 18,17 EUR, iz PP 130176
(Sredstva najemnin) 4.581,12 EUR in iz PP 891010 (Osnovna sredstva – sredstva odškodnine) 500,02 EUR.

Obrazložitev projektov
2020-01-0002 - Prenova in dozidava objektov ZPKZ Dob - zaprti del
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je celovita obnova zaprtega dela zavoda Dob in izgradnja dodatnih kapacitet. Cilj je odpraviti prenapolnjenost zaprtega dela
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zavoda in ureditev ustreznih bivalnih in delovnih prostorov za obsojence in zaposlene skladno s standardi in predpisi.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 ni bilo realizacije.

2020-10-0003 - Novogradnja ZPKZ Ljubljana
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
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 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 zagotovitev zunanjih rekreacijskih površin in
sprehajališč z nadstreški ločeno za pripornike in zapornike, Zagotovitev delovnih prostorov za uslužbence zavoda zagotovitev ločene bivalne
enote za obravnavo odvisnosti. Osnovni namen novogradnje je zgraditi sodobne zapore in na novo lokacijo preseliti: - Zavod za prestajanje
kazni zapora Ljubljana, - Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana - Odprti oddelek na Igu, - Zavod za prestajanje kazni zapora Ig ter izprazniti
neustrezne lokacije v centru Ljubljane na Povšetovi in na Igu in s tem prispevati tudi k ustreznemu razvoju Mestne občine Ljubljana in ureditvi
stavbne kulturne dediščine na Igu.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so bile aktivnosti na obeh lokacijah (Zavod za prestajanje kazni zapora Ig in Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana)
zaznamovane s procesom optimizacije obeh projektov. Odbor za pravosodje Državnega zbora je na svoji redni 5. seji, dne 6. 2. 2019 sprejel sklep
št. 411-02/19-3/12, s katerim je Ministrstvu za pravosodje predlagal, da ponovno prouči upravičenost višine načrtovanih sredstev za gradnjo
moškega zapora na Dobrunjah ter adaptacijo in širitev ženskega zapora na Igu. Na podlagi tega sklepa je strokovna služba pozvala izdelovalce
projektne dokumentacije, da pripravijo možne predloge optimizacije projekta.
Do predlogov projektantov so se opredelili tudi bodoči uporabniki prostorov in na podlagi tega smo pripravili spremembe projektne naloge tako
za lokacijo na Igu, kot tudi v Ljubljani, ki sta jih vodstvo ministrstva in URSIKS potrdila v začetku aprilu 2019.
Za projekt »Reševanje prostorske problematike ZPKZ Ljubljana« smo junija 2019, na podlagi sprejetih izhodišč za optimizacijo, pridobili Idejni
projekt za izgradnjo zaporov na lokaciji Dobrunje, ki je bil tudi pregledan s strani revidenta. Poleg tega je bil v letu 2019 letu izdelan dopolnjen
osnutek prostorskega akta OPPN 147, ki je bil na podlagi prve obravnave na mestnem svetu avgusta v javni razgrnitvi in sprejet na novembrski
seji mestnega sveta MOL. Po sprejemu OPPN 147 so bili izpolnjeni pogoji za nadaljevanje naslednje faze projektiranja – za izdelavo
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za sprejem programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga je mestni svet sprejel v začetku
decembra 2019, tako da smo kot investitor poravnali tudi komunalni prispevek za ta poseg v prostor. Poleg tega so v letu 2019 stekle še dodatne
raziskave (hidro in geološke) na področju ob Litijski cesti za potrebe hlajenja in ogrevanja objektov z geotermalno energijo, kot tudi z namenom
monitoringa podtalnice, saj z investicijo posegamo v degradirano področje nekdanjega odlagališča gradbenih odpadkov.
Za projekt »Reševanje prostorske problematike ZPKZ Ig« smo junija 2019 prejeli strokovne podlage za projekte za gradbeno dovoljenje – ki so
že vključevale optimizirano varianto projektov. Po potrditvi s strani uporabnikov, smo na dokumentacijo pridobili soglasja, konec novembra pa
je bila na Upravno enoto Vič je bila oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je trenutno v postopku dopolnjevanje vloge. V letu 2019
smo objavili tudi poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za investicijski projekt
»Reševanje prostorske problematike ZPKZ Ig«, vendar nismo dobili nobene ponudbe.
Kljub zamiku pri realizaciji obeh projektih zaradi optimizacije projektnih nalog, ugotavljamo, da smo v letu 2019 planirana proračunska sredstva
porabili v celoti (za ZPKZ Ig smo porabili sredstva v višini 394.414,14 eur, za ZPKZ Ljubljana pa v višini 3.352.350,74 eur), poleg tega je bilo
znotraj finančnega načrta proračunskega uporabnika zagotoviti dodatna sredstva v višini 1 mio EUR. Razlog za povečanje sredstev na
veljavnem proračunu za leto 2019 je posledica višine odmerjenega komunalnega prispevka, ki nam ga je v decembru 2019 na podlagi sprejetega
programa opremljanja stavbnih zemljišč izdala Mestna občina Ljubljana v višini 2.871.728,69 EUR in je bil poravnan še v breme proračuna 2019.
Zaradi postopka optimizacije ugotavljamo, da je prišlo do spremembe terminskega plana projektov, saj ocenjujemo, da bosta tako izgradnja v
Dobrunjah, kot investicijski projekt na Igu zaključena leta 2024. Po nekaj letih aktivnosti v pripravljalni fazi projekta/projektov ugotavljamo, da
smo v zaključni fazi pripravljalnih del dveh velikih investicijskih projektov, ki ji bo sledila faza izvedbe. Ker ugotavljamo, da se projekta med sabo
razlikujeta (v enem primeru gre prenovo gradu in novogradnjo, v enem pa za gradnjo na degradiranem območju), kot pooblaščeni investitorji v
imenu URSIKS predlagamo, da se projekt 2020-10-0003 zaključi konec leta 2019, proračunski viri pa se tako prerazporedijo na dva nova projekta:
- 2031-20-0005 - Reševanje prostorske problematike ZPKZ Ljubljana,
- 2031-20-0006 - Reševanje prostorske problematike ZPKZ Ig.
Vsi trije projekti naj bodo združeni v celovit projekt »Reševanje prostorske problematike v zaporih Ljubljana in Ig«.

2031-17-0001 - Nakup opreme za varovanje 2017-2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Zagotavljanje potrebne opreme za namen izvajanja varovanja objektov in oseb. Varovani objekti so zavodi za prestajanje kazni zapora, oddelki za
forenzično psihiatrijo zdravstvenih zavodov, v katerih se izvaja varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva, lahko pa tudi
stavbe ministrstva pristojnega za pravosodje.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Za nakup opreme za varovanje smo namenili 214.242,64EUR. Za pravosodne policiste smo nabavili 35 lisic za roke, 15 lisic za na pas, 15 lisic za
noge, 50 palic tonf z nosilcem, 30 dekontaminacijskih plinskih razpršilcev, 400 plinskih razpršilcev, opremo za na opasač (200 nosilcev za ključe,
110 etuijev za pištole, 75 etuijev za lisice, 250 etuijev za plinske razpršilce, 100 kosov etuijev za nabojnike), 4000 kosov gumi streliva za potezne
puške. V zavodu Koper smo nadgradili kompleten videonadzorni sistem prav tako smo za varovanje sprehajališč vgradili tudi senzorje gibanja.
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Za preprečevanje vnosa prepovedanih predmetov smo nabavili eno rentgensko napravo za pregled pošiljk ter za boljši pregled oseb nabavili še
2 stoječa detektorja kovine in 10 ročnih detektorjev. Za ugotavljanje vinjenosti zaprtih oseb smo nabavili dodaten alkoskop. Za povečanje
varnosti v zavodu Celje smo zamenjali varnostna vrata na tovornem vhodu, medtem ko smo za potrebe vseh zavodov nabavili rezilno žico s
katero bomo zavarovali še nezavarovane dele zavodov v smislu preprečevanja pobegov. Za potrebe usposabljanja pravosodnih policistov iz
rokovanja s strelnim orožjem smo za zavode in oddelke nabavili elektronske trenažerje, s katerimi bo omogočena vadba tudi brez odhoda na
strelišča. V letu 2019 nam zaradi zastarelosti sistema (na trgu že več kot 20 let) ni uspelo nabaviti panic stikal za potrebe zavoda Koper. To je kar
zaskrbljujoče, saj bomo v prihodnosti morali zamenjati dober sistem zaradi nezmožnosti nabave le enega dela sistema.

2031-17-0002 - Investicijsko vzdrževanje in obnove 2017-2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Vzdrževanje in investicije v stavbe, ki jih uporabljajo zavodi za prestajanje kazni zapora in JGZ Rinka ter nepremičnin, ki jih Uprava Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij oddaja v najem. Predmet investicij je izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja stavb, ki jih
uporabljajo zavodi za prestajanje kazni zapora in JGZ Rinka. Gre za izvajanje popravil in vzdrževalnih del, ki presegajo redno vzdrževanje stavb,
in za investicije obstoječe stavbe.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Za investicijsko vzdrževalna dela smo v letu 2019 namenili 1.573.807,43 EUR, in sicer iz PP 287610 (Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov) 1.502.244,61 EUR, kar predstavlja 99 % porabljenih sredstev, 5 % porabljenih sredstev se nanaša na namenska sredstva, in
sicer iz PP 130176 (Sredstva najemnin) 69.581,44 EUR, iz PP 863600 (Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja) 1.981,38
EUR.
V ZPKZ Dob smo obnovili kopalnice v 3. oddelku na desni strani, izvedli nujno sanacijo ambulantnih prostorov, uredili malo tovorno dvigalo v
kuhinji. Izvedli smo tudi izgradnjo nove transformatorske postaje. Na objektu, ki ga ima v najemu JMW Fire d.o.o. smo morali sanirati streho po
neurju (nad delavnico, upravno zgradbo in kalilnico). Menjali smo tudi industrijska vrata. Za izvedbo naštetih del je bil opravljeni gradbeni
nadzor. Izdelan je bil projekt prenove transformatorske postaje.
Za ZPKZ Maribor smo pričeli z izvedbo II. fazo obnove prostorov za obiske (zaradi obsežnosti se bodo dela nadaljevala tudi v leto 2020). Izvedli
smo prestavitev transformatorske postaje. V Oddelku Murska Sobota se je opravila sanacija fekalne inštalacije. Za Oddelek Murska Sobota je bil
izdelan projekt za prizidek in rekonstrukcijo prostorov. Za investicijska dela je bil opravljen tudi gradbeni nadzor.
V Oddelku Novo mesto je bila izvedena sanacija sanitarij in gradbeni nadzor nad sanacijo. Za ZPKZ Ljubljana smo izvedli nujno sanacijo
sanitarij in kopalnice.
V ZPMZKZ Celje smo obnovili kopalnice, izvedli sanacijo kuhinje in kanalizacije. Izveden je bil tudi gradbeni nadzor nad obnovo kuhinje in
sanacijo kopalnic. Za obnovo kuhinje je bila izdelana PZI dokumentacija. V ZPKZ Ig smo obnovili kopalnice, izvedli nujno sanacija stropa in tal
ter sanacijo kotlovnice.
V PD Radeče smo zamenjali oljne gorilnike za peč. Glede na zastavljene cilje ugotavljamo, da so bili cilji glede na zagotovljena finančna sredstva
popolnoma izpolnjeni.

2031-17-0003 - Nakup avtomobilov, sredstev in opreme 2017-2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Zagotavljanje potrebne opreme za namen izvrševanja kazni zapora in delovanje Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
Predmet investicije je redna in postopna zamenjava ter nakup nove premične opreme skladno z letnimi prioritetnimi načrti izvedbe, predvsem pa:
nakup vozil za prevoz zaprtih oseb, nakup službenih vozil, ki jih uporabljajo javni uslužbenci, nakup pohištva za zaprte osebe in pisarniškega
pohištva, opreme za menze in kuhinje ter pralnice, komunikacijske opreme, klima naprav, opreme za rekreacijo zaprtih oseb, opreme za ambulantne
prostore in druge opreme za namen dela, vzdrževanja in funkcioniranja zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma ter
Generalnega urada.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Za nakup opreme smo v letu 2019 porabili 1.179.478,57 EUR, in sicer iz integralne postavke 287610 (Investicije in investicijsko vzdrževanje
državnih organov) 1.173.321,84 EUR, kar predstavlja 99 % porabljenih sredstev, ostalo smo financirali iz namenskih postavk, in sicer iz PP 140064
(Manjše donacije) 1.057,42 EUR, iz PP 863600 (Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja) 18,17 EUR, iz PP 130176
(Sredstva najemnin) 4.581,12 EUR in iz PP 891010 (Osnovna sredstva – sredstva odškodnine) 500,02 EUR.
Glede na zastavljene cilje ugotavljamo, da so bili cilji glede na zagotovljena finančna sredstva izpolnjeni. Za vse zavode in prevzgojni dom smo
kupili 16 specialnih vozil ( 9 kombijev in 7 kombiniranih vozil), večjo količino pohištva za zaprte osebe in zaposlene, opremo za kuhinje, fitnes in
drugo športno opremo, televizijske in radijske sprejemnike, fotoaparate, pisarniške stole, klima naprave. Za pripravo in za shranjevanje hrane za
zaposlene v zavodih in za pripravo in shranjevanje hrane zaprtih oseb in za potrebe kuhinj v zavodih smo kupili aparate in opremo za čajne
kuhinje, kot so mini hladilniki, mali in veliki hladilniki, zamrzovalne skrinje, salamoreznice, inox voziček, in podobno. Za ZPMZKZ Celje smo za
novo kuhinjo kupili kuhinjsko opremo (opremo za menze). Prav tako smo za pralnice zavodov kupili profesionalne pralne, sušilne in likalne stroje.
Za ZPKZ Ig smo kupili kabino za pripor. Za ZPKZ Ljubljana pa smo kupili nadzorno hiško in mehčalno napravo.
Nadgradili smo aplikacijo za evidenco delovnega časa in kupili še mnogo druge opreme (kovinske omare, kartotečne omare in omarice za
zdravila, garderobne omare, kosilnice, motokultivatorji, visokotlačni čistilci, orodje, lestve, računski stroji, telefoni in telefonske centrale,
rezalniki papirja, fax naprave, fotokopirne stroje, profesionalni sesalci, mobilni telefoni in podobno). Za Oddelek Nova Gorica, Oddelek Murska
Sobota in PD Radeče smo kupili agregate. Za OO Rogoza pa registrator delovnega časa. Za OO IG smo kupili peč za gretje in sušenje prostorov.
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen projekta je obnavljanje objektov in opreme, s ciljem ohranitve funkcionalnosti objektov in opreme ter podaljševanje dobe koristnosti.
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni upravlja s 16 počitniškimi enotami, ki se nahajajo v Sloveniji in Hrvaški. Vzdrževalna dela in
nabava osnovnih sredstev se izvaja v obsegu, ki zagotavlja ohranjanje obstoječega nivoja opremljenosti objektov in stanja zgradb oz. bivalnih
enot. Dejavnost v celoti financira iz prihodkov od letovanja, temu je prilagojen tudi obseg investicij v objekte in opremo.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Skupaj je bilo za izvajanje projekta za leto 2019 porabljenih 32.494,10 EUR (495,85 EUR iz postavke lastne dejavnosti in 31.998,25 EUR iz sredstev
prodaje državnega premoženja). Izvedene so bile naslednje izboljšave: izdelava podpornega zidu na Malem Lošinju, sanacija apartmajev na
Malem Lošinju, nakup opreme na Malem Lošinju (kuhalna plošča 3×, vgradnja pečica 3×, pomivalno korito 3×, pomivalni stroj 1×, tosed 2×,
ležišča 5×).

2031-17-0005 - Investicije v obrat družbene prehrane 2017-2020
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Ohranjanje funkcionalnosti objekta in opreme obrata družbene prehrane ter podaljševanje dobe koristnosti. Obrat družbene prehrane ZPKZ Dob
posluje v prostorih upravne zgradbe Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob. Vzdrževalna dela in nabava osnovnih sredstev se izvaja v obsegu,
ki zagotavlja ohranjanje obstoječega nivoja stanja in opremljenosti objekta. Dejavnost se v celoti financira iz prihodkov od prodaje malic in
reprezentančnih storitev, temu je prilagojen tudi obseg investiranja.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Iz sredstev PP 10610 v letu 2019 ni bilo sredstev, da bi lahko izvršili planiran projekt.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO
1704 - Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalstva
170401 - Zdravstveno varstvo zaprtih oseb
Opis podprograma
V okviru politike 17 - Zdravstveno varstvo, podprogram 170401 zajema zdravstveno zavarovanje zaprtih oseb. Zdravstveno zavarovanje sodi
med zakonske obveznosti uprave in obsega obvezno in prostovoljno zavarovanje (na podlagi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in Zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).
Dolgoročni cilj je zagotavljanje zdravstvenega varstva zaprtih oseb v javni zdravstveni mreži. S tem je zagotovljen enak standard zdravstvene
obravnave zaprtih oseb in ostalih državljanov. Omogočeno pa je tudi zagotavljanje nadzora nad izvajanjem kvalitete zdravstvenih storitev v
zavodskih ambulantah.

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

3.300.000,00

3.558.828,43

3.558.828,43

107,84

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

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000783 Število zaprtih oseb vključenih v zdravstveno
zavarovanje

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2009

IZH.
VREDNOST

LETO

4.950,00

2012 5.000,00

5.270,00

2013 5.500,00

5.345,00

2014 5.500,00

3.913,00

2015 5.500,00

2.966,00

2016 5.500,00

2.676,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

Stran 50 od 69

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019
2017 5.500,00

2.292,00

2018 2.500,00

3.393,00

2019 2.500,00

3.987,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000783 Število zaprtih oseb vključenih v zdravstveno
zavarovanje"
Število vključenih zaprtih oseb v zdravstveno zavarovanje : 3.987 (obsojenci, priporniki in mladoletniki).

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZZVZZ

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

20 - SOCIALNA VARNOST
2001 - Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti
200101 - Podporne dejavnosti na področju dela, družine ter socialnih zadev

1541-15-S028 - Aktivno vključevanje in izboljšanje zaposljivosti
Opis skupine projektov
Projekti bodo prispevali k razvoju in vzpostavitvi modela socialne aktivacije, opolnomočenje oseb za približevanje trgu dela in razvijanje
preventivnih pristopov in programov za preprečevanje zdrsa v revščino.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

OV

Ostali viri

980.691,99

40.849,34

40.849,34

4,16

PV

Proračunski viri

32.602.294,92

24.600.585,26

24.600.585,26

75,45

Neposredni učinki
C6964 - (1)Vzpostavitev celostnega modela socialne aktivacije
Prispeva k rezultatu: C6877 - Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje
zaposljivosti
Opis neposrednega učinka
Opis cilja
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Je v domeni MDDSZ.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Je v domeni MDDSZ.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08563 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot V

I08573 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot Z

I08575 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje V

I08579 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje Z

VIR ME

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

Število 2014

Število 2014

Število 2014

Število 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 0,00
2016 0,00

0,00

2017 10,00

10,00

2018 10,00

10,00

2019 10,00

11,00

2015 0,00
2016 0,00

0,00

2017 5,00

5,00

2018 5,00

6,00

2019 5,00

5,00

2015 0,00
2016 20,00

0,00

2017 288,00

267,00

2018 0,00

267,00

2019 0,00

266,00

2015 0,00
2016 15,00

0,00
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2017 192,00

247,00

2018 0,00

247,00

2019 0,00

245,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08563 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot
V"
MZ ne spremlja tega kazalnika.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019..

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08573 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot
Z"
MZ ne spremlja tega kazalnika.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08575 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje
V"
MZ ne spremlja tega kazalnika.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08579 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje
Z"
MZ ne spremlja tega kazalnika.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

C6968 - (2) Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela
Prispeva k rezultatu: C6877 - Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje
zaposljivosti
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
K cilju prispevamo z izvajanjem naslednjih projektov: SOPA, JR Droge in projektna pisarna droge.
Zaposleni v programih se udeležujejo rednih mesečnih izobraževanj in supervizij, preko katerih pridobivajo in integrirajo nova znanja za
učinkovitejšo obravnavo ciljne skupine, med drugim tudi socialno in zaposlitveno aktivacijo. Povezujejo se z lokalno skupnostjo, zlasti z zavodi
za zaposlovanje. Ciljni populaciji nudijo osebna svetovanja, informacije in podporo pri vseh aktivnostih, povezanih s socialno aktivacijo in
približevanjem trgu dela.
Številne medijske aktivnosti pripomorejo k večji ozaveščenosti ciljnih skupin za približevanje trgu dela na področju pasti alkohola in
problematike povezane z alkoholom.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 uresničujemo nadrejeni cilj, ki se bo uresničeval do zaključka projektov, do konca leta 2021.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08581 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v
program V

I08590 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v
program Z

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2014

Število 2014

IZH.
VREDNOST
0,00

0,00

LETO

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2015 0,00
2016 1.000,00

1.116,00

2017 901,00

1.953,00

2018 1.729,00

3.817,00

2019 1.066,00

521,00

2015 0,00
2016 500,00

604,00

2017 711,00

1.244,00

2018 1.502,00

2.404,00

2019 887,00

220,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08581 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v
program V"
Javni razpis Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju
prepovedanih drog, s katerim zasledujemo kazalnik »število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program« je bil izveden jeseni 2017. V
letu 2019 so upravičenci nadaljevali z izvajanjem aktivnosti za dosego kazalnika in ga v določeni meri že uresničili. V program smo do sedaj
vključili 134 oseb, od tega 89 v letu 2019. V okviru projekta SOPA mora izvajalec s pacientom/uporabnikom uspešno izvesti 3 faze (presejanje,
svetovanje in spremljanje). Uspešno izveden ukrep oz. dosežen kazalnik je torej takrat, ko je pacient/uporabnik glede na presejalni pripomoček
(Audit-C oz. 10) svoje pitje zmanjšal iz čezmernega (tvegano ali škodljivo) na vsaj pitje znotraj mej manj tveganega pitja alkohola oz. abstinenco
v primerih posebej ranljivih skupin. Da so vse faze uspešno izvedene, je potreben čas vsaj 6 mesecev. V primerjavi z letom 2018 (1 uspešna
obravnava) je dosežena vrednost (432 uspešnih obravnav) v letu 2019 močno narasla in se uspešno bliža ciljni vrednosti.
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Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08590 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v
program Z"
Javni razpis Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju
prepovedanih drog, s katerim zasledujemo kazalnik »število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program« je bil izveden jeseni 2017. V
letu 2019 so upravičenci nadaljevali z izvajanjem aktivnosti za dosego kazalnika in ga v določeni meri že uresničili. V program smo do sedaj
vključili 91 oseb, od tega 61 v letu 2019. V okviru projekta SOPA mora izvajalec s pacientom/uporabnikom uspešno izvesti 3 faze (presejanje,
svetovanje in spremljanje). Uspešno izveden ukrep oz. dosežen kazalnik je torej takrat, ko je pacient/uporabnik glede na presejalni pripomoček
(Audit-C oz. 10) svoje pitje zmanjšal iz čezmernega (tvegano ali škodljivo) na vsaj pitje znotraj mej manj tveganega pitja alkohola oz. abstinenco
v primerih posebej ranljivih skupin. Da so vse faze uspešno izvedene, je potreben čas vsaj 6 mesecev. V primerjavi z letom 2018 (0 uspešnih
obravnav) je dosežena vrednost ( 159 uspešnih obravnav) v letu 2019 močno narasla in se uspešno bliža ciljni vrednosti.

C6969 - (3) Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v
zdravju
Prispeva k rezultatu: C6877 - Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje
zaposljivosti
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Pri preprečevanju zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju je pomembno, da prepoznamo v okolju
ranljive skupine in jih opolnomočimo z veščinami in znanjem za zdrav način življenja. Prebivalce Republike Slovenije približamo zdravstvene
vsebine, s čimer dosežemo dvig zdravstvene pismenosti celotne populacije.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Aktivnosti projekta so na voljo vsem prebivalcem Republike Slovenije, s poudarkom na prepoznavi in vključevanju ranljivih skupin v programe
ozaveščanja, preprečevanja in opolnomočenja z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I08594 Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za
družino V

I08596 Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za
družino Z

I08599 Število podprtih zdravstvenih domov V

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2014

Število 2014

Število 2014

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2015 0,00

0,00

0,00

PLANIRANA
VRED.

2016 0,00

0,00

2017 10,00

10,00

2018 10,00

10,00

2019 10,00

10,00

2015 0,00
2016 0,00

0,00

2017 5,00

5,00

2018 5,00

5,00

2019 5,00

5,00

2015 0,00
2016 1,00

I08602 Število podprtih zdravstvenih domov Z

Število 2014

0,00

DOSEŽENA VRED.
ZR

0,00

2017 0,00

0,00

2018 16,00

16,00

2019 16,00

16,00

2015 0,00
2016 0,00

0,00

2017 0,00

0,00

2018 9,00

9,00

2019 9,00

9,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08594 Število podprtih medgeneracijskih centrov in
centrov za družino V"
MZ ne spremlja tega kazalnika.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08596 Število podprtih medgeneracijskih centrov in
centrov za družino Z"
MZ ne spremlja tega kazalnika.Evidentirana dosežena vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.Evidentirana dosežena
vrednost (v letu 2019) predstavlja komulativo do leta 2019.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08599 Število podprtih zdravstvenih domov V"
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V letu 2019 se je z vzpostavitvijo Centrov za krepitev zdravja na vzhodu podprlo 16 zdravstvenih domov.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I08602 Število podprtih zdravstvenih domov Z"
V letu 2019 se je z vzpostavitvijo Centrov za krepitev zdravja na zahodu podprlo 9 zdravstvenih domov.

Obrazložitev projektov
2031-16-0001 - Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen razvoja delovnih kompetenc zaprtih oseb je zviševanja ravni temeljnega znanja in usposobljenosti zaprtih oseb s terciarno prevencijo,
uspešno vključevanje po odpustu na trg dela ter učinkovita resocializacija. Cilj razvoja delovnih kompetenc zaprtih oseb je omogočiti zaprtim
osebam, da pridobijo formalno izobrazbo za različne stopnje šolske izobrazbe in sicer: pridobitev strokovne in poklicne izobrazbe na ravni nižjega
(nižja poklicna šola), srednjega poklicnega (srednja poklicna šola), srednjega (srednja tehniška in druge srednje strokovne šole) in tudi višjega
izobraževanja (višja strokovna šola). Poleg pridobitve formalne izobrazbe je cilj tudi omogočiti zaprtim osebam, da pridobijo znanja in spretnosti
za poklice, ki omogočajo zaposlitev po prestani kazni in tako zagotovijo osebno eksistenco brez socialnih pomoči. Z uvajanjem delovne terapije
pa bo ta prispevala k večjemu ohranjanju delovnih navad in spretnosti. Za dosego namena resocializacije je ključni cilj omogočiti zaprtim osebam
zadostno število prostovoljnih svetovalcev ter vzpostavitev in nadgradnja ustrezne podporne mreže prostovoljcev za zagotavljanje svetovalne
pomoči zaprtim osebam s ciljem socialnega vključevanja med in po prestani kazni, kar jim bo omogočilo tudi lažje pridobivanje zaposlitve po
odpustu.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V skladu z veljavnim INOP-om je v letu 2019 znašal veljavni proračun 245.393,76 EUR. V letu 2019 je bila realizacija na vseh štiri postavkah (PP
160257, 160258, 160259, 160260) v vrednosti 221.269,49 EUR. Do odstopanja je prišlo zaradi zamika predobremenitve v višini 24.124,27 EUR v
začetek proračunskega leta 2020.
Izplačila iz postavk so iz naslova plačila obveznosti izvajalcem, s katerimi imamo sklenjene okvirne sporazume o izvajanju izobraževalnih
programov, nacionalno poklicnih kvalifikacij in delovnih terapij za zaprte osebe, za ZPKZ Dob, ZPKZ Ig, ZPKZ Ljubljana, ZPKZ ZPMZKZ Celje,
ZPKZ Maribor, ZPKZ Koper in PD Radeče. Izplačila zajemajo izvajanje srednješolskih programov, usposabljanje za NPK, certificiranje za NPK in
izvajanje delovnih terapij v okviru projekta "Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb". Poleg izplačil izvajalcem so se iz postavk izplačevali POD
za člane projektne skupine, kar je v skladu z Odločbo o dodelitvi sredstev za operacijo. V letu 2019 je bilo v okviru opravičenega stroška
informiranja in komuniciranja izvedeno izplačilo za nakup promocijskega materiala.
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Na skupinah kontov 10 in 11 izkazujemo sredstva v blagajni, sredstva v depozitni blagajni in na depozitnem računu (sredstva zaprtih oseb, ki
med prestajanjem zaporne kazni delajo) ter sredstva lastne dejavnosti.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
/
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Vrednostne spremembe izhajajo iz novih nabav, povečanja in zmanjšanja popravka vrednoti ter obračuna amortizacije za leto 2019.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
/
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
A) Končno stanje terjatev na dan 31. 12. 2018 znaša 604.086 EUR. Neporavnane terjatve (skupine kontov 12, 14 in 17), ki so zapadle v plačilo do
31. 12. 2018, znašajo na dan 31. 12. 2018 376.337 EUR. Razlog za neporavnavo je v plačilni nedisciplini. Ukrepi za odpravo so opomini in predaja
postopkov v reševanje državnemu pravobranilstvu. Neporavnane terjatve (deli skupin kontov 12, 14 in 17), ki so zapadle v plačilo po 31. 12.
2018, znašajo na dan 31. 12. 2018 227.749 EUR.
B) Končno stanje terjatev na dan 31. 12. 2019 znaša 686.833 EUR. Neporavnane terjatve (skupine kontov 12, 14 in 17), ki so zapadle v plačilo do
31. 12. 2019, znašajo na dan 31. 12. 2019 422.660 EUR. Razlog za neporavnavo je v plačilni nedisciplini. Ukrepi za odpravo so opomini in predaja
postopkov v reševanje državnemu pravobranilstvu. Neporavnane terjatve (deli skupin kontov 12, 14 in 17), ki so zapadle v plačilo po 31. 12.
2019, znašajo na dan 31. 12. 2019 264.173 EUR.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
A) Končno stanje obveznosti na dan 31. 12. 2018 znaša 3.857.363 EUR. Neporavnanih obveznosti (del skupin kontov 21, 22, 23, 24), ki so
zapadle v plačilo do 31. 12. 2018, ne beležimo. Neporavnane obveznosti (del skupin kontov 21, 22, 23, 24), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2018,
znašajo na dan 31. 12. 2018 3.857.363 EUR.
B) Končno stanje obveznosti na dan 31. 12. 2019 znaša 4.345.721 EUR. Neporavnanih obveznosti (del skupin kontov 21, 22, 23, 24), ki so zapadle
v plačilo do 31. 12. 2019, ne beležimo. Neporavnane obveznosti (del skupin kontov 21, 22, 23, 24), ki so zapadle v plačilo po 31. 12. 2019, znašajo
na dan 31. 12. 2019 4.345.721 EUR.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: procesa izvajanja skrbništva nad pogodbami in naročilnicami na Ministrstvu za
pravosodje, Upravi RS za probacijo in Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: samoocenitev vodij uradov in GU
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja:

V/Na
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
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e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv: Ministrstvo za pravosodje, Služba za notranjo revizijo
sedež: Župančičeva 3, Ljubljana
matična št: 2399237000
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- izobraževanje in usposabljanje na temo upravljanja s tveganji
- nadgradnja obstoječih informacijske tehnologije (Mferac, RIS4, e-zapori) in nov informacijski program za obračun nagrad
obsojencev (zmanjševanje nepotrebne administracije in izboljšanje informiranja)
- priprava dveh novih navodil: Navodilo o finančnem poslovanju in Navodilo o postopkih oddaje javnih naročil

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- nezadostno število zaposlenih
- neenotno izvajanje sistemskih in operativnih navodil in s tem različna obravnava zaprtih oseb – večji nadzor nad delom,
vključitev določenih informacij v redna poročila, redno osveščanje na operativnih sestankih
- pomanjkljivo znanje zaposlenih – redno izobraževanje in usposabljanje z zunanjimi in notranjimi kadrovskimi resursi
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
mag. Bojan Majcen
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Datum podpisa predstojnika:
10.2.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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2033 - Uprava Republike Slovenije za probacijo

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za
leto 2019
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Oris PU-ja
Državni zbor RS je na majski seji sprejel Zakon o probaciji (Uradni list RS št. 27/2017), ki je začel veljati 17. 6. 2017. Uprava za probacijo je bila
ustanovljena s 1. januarjem 2018, 5 probacijskih enot pa je pričelo delovati 1. aprila 2018. Uprava deluje kot organ v sestavi Ministrstva za
pravosodje s sedežem v Ljubljani, po Sloveniji pa je organiziranih pet probacijskih enot s sedeži v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru in Novem
mestu.

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Na področju pravosodja so aktivnosti usmerjene v krepitev pravne in socialne države, saj se z uvedbo probacijske službe in izvrševanjem
probacijskih nalog 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. Naloge v okviru probacijske službe so tako namenjene nadzoru,
usmerjanju prestopnikov in pomoči, z namenom na eni strani pomagati pri vključevanju storilcev kaznivih dejanj v družbo in na drugi prispevati
k dvigu stopnje varnosti v družbi.
Na področju ravnanja s stvarnim premoženjem se je zagotavljala vzpostavitev prostorskih kapacitet, s pomočjo projektov investicij in
investicijskega vzdrževanja pa se zagotavlja varno delovno okolje, dobre pogoje za delo zaposlenih, predvsem pa tudi pogoje za delo s
strankami (nabava osnovne opreme, vozil ter druge opreme). Z vsemi izvedenimi projekti in projekti, ki so še v teku, omenjene cilje dobro
dosegamo. Na ta način se povečuje zadovoljstvo vseh državljank in državljanov ter naših neposrednih sodelavcev in uporabnikov (oseb,
napotenih na probacijo).
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I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba na podskupini kontov v višini 1.024.174,18 EUR predstavlja 62,84 % celotne porabe UPRO. Realizacija znaša 95,82 % veljavnega
finančnega načrta podskupine. V tej podskupini so bila sredstva v višini 912.796,86 EUR oziroma 89,13 % namenjena plačam in dodatkom
zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba na podskupini kontov predstavlja 10,05 % celotne porabe UPRO v letu 2019, in sicer 163.742,69 EUR. Sredstva v tej skupini so bila
namenjena plačilu prispevkov delodajalcev za socialno varnost. 90,92 % sredstev oziroma 148.879,88 EUR v tej podskupini predstavljajo
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevki za zdravstveno zavarovanje.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba na kontih te podskupine predstavlja 10,48 % celotne porabe UPRO in sicer 170.739,66 EUR.
20,39 % oziroma 34.808,08 EUR, je bilo namenjenih za nakup pisarniškega materiala ter drugega splošnega materiala in storitev. Večji del stroškov
na kontu 4022 (Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije) v višini 26.348,16 EUR, ki predstavlja 15,43 % porabe na tej podskupini, je
bilo namenjeno plačilu poštnin in najemu storitev IP telefonije. Največ sredstev v okviru te podskupine je bilo porabljenih na kontu 4029 (Drugi
operativni odhodki), kar predstavlja 42,08 % porabe na tej podskupini oziroma 71.847,96 EUR. Na tem kontu se izkazujejo plačila stroškov
študentskega dela, plačila članarine ter prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Preostanek realizacije predstavljajo plačila posebnih
materialov in storitev, prevoznih stroškov in izdatkov za službena potovanja.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba na podskupini kontov predstavlja 9,44 % celotne porabe UPRO in sicer 153.890,62 EUR. Sredstva so bila v celoti namenjena kot plačilo
izvajalskim organizacijam za pokrivanje stroškov, ki jih imajo zaradi oseb, napotenih na delo v splošno korist.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Poraba na podskupini kontov v celotni porabi UPRO predstavlja 7,20 % oziroma 117.353,97 EUR. 35,47 % oziroma 41.623,08 EUR je bilo
namenjenih nakupu prevoznih sredstev, 64,53 % oziroma 75.730,89 EUR pa nakupu opreme.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
Sprejeti proračun UPRO je v letu 2019 znašal 2.868.460,00 EUR.
Veljavni proračun je tako 1.765.534,32 EUR in je za 1.102.925,68 EUR nižji od sprejetega proračuna. V tekočo proračunsko rezervo je bilo
prerazporejenih 19.008,79 EUR integralnih sredstev ter 20.809,47 EUR slovenske udeležbe. Prerazporeditve na druge proračunske uporabnike so
bile izvedene v višini 1.063.107,42 EUR.
Poraba UPRO v višini 1.629.901,12 EUR je v letu 2019 zaostajala za veljavnim proračunom za 135.633,20 EUR in predstavlja 92,32 % veljavnega
proračuna. Poraba na integralnih sredstvih je bila 99,60 %.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
Uprava RS za probacijo znotraj svojega finančnega načrta namenskih postavk nima odprtih.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
V finančnem načrtu Uprave RS za probacijo niso bile prenesene nobene neporavnane obveznosti iz preteklih let.

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
V finančnem načrtu Uprave RS za probacijo niso bile vključene nobene nove obveznosti v skladu z 41. členom ZJF.
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Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
Uprava RS za probacijo v letu 2019 ni izdajala poroštev in ni imela nobenih izterjav regresnih zahtevkov.

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
Uprava RS za probacijo ni porabljala sredstev proračunskega sklada.

Stran 62 od 69

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
09 - PRAVOSODJE
0905 - Izvrševanje kazenskih sankcij
090503 - Izvajanje probacije

Poročilo o doseženih ciljih
09 - PRAVOSODJE
0905 - Izvrševanje kazenskih sankcij
090503 - Izvajanje probacije
Opis podprograma
Znotraj podprograma se financira izvrševanje skupnostnih sankcij izrečenih s strani sodišča, državnega tožilca ali komisije za pogojni odpust
(organ, ki zahteva izvrševanje probacijske naloge). Zagotavlja se finančne, kadrovske, materialne in tehnične pogoje za delovanje Uprave RS za
probacijo. Financira se ustrezno izobraževanje kadra za izvrševanje skupnostnih sankcij, zagotavlja programe za osebe vključene v probacijo in
mrežo izvajalskih organizacij, v katerih se izvršuje delo v splošno korist.

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.273.460,00

1.265.782,39

1.265.782,39

55,67

Neposredni učinki
C7431 - Izvrševanje skupnostnih sankcij
Prispeva k rezultatu: C7427 - Izvrševanje probacijskih nalog
Opis neposrednega učinka
Ukrep izvrševanja konkretnih skupnostnih sankcij in ostalih zakonsko določenih probacijskih nalog je najlažje merljiv s primerjavo razmerja med
številom probacijskih svetovalcev in številom oseb, vključenih v probacijo, s številom izvajalskih organizacij, v katerih bodo te osebe izvrševale
delo v splošno korist ter številom programov za osebe, ki jim je izrečeno varstveno nadzorstvo. Dodaten kazalnik je tudi število preklicanih
skupnostih sankcij, izraženo v odstotkih v primerjavi z vsemi izrečenimi skupnostnimi sankcijami.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z uvedbo probacijske službe je Slovenija pridobila organizacijo, ki zagotavlja:
- enoten razvoj dela na področju skupnostnih sankcij,
- enotno prakso pri izvrševanju skupnostnih sankcij in ukrepov,
- večjo povezanost služb in pravosodnih organov,
- večjo usposobljenost kadra,
- specializiranost nalog,
- poglobljeno obravnavo storilcev KD,
- vodenje analitike in statistike na enem mestu,
- prenos dobrih praks iz tujine in umeščenost službe v mednarodni prostor,
- pogostejše odločanje tožilcev oz. sodnikov za ukrepe oz. sankcije, ki se izvršujejo v skupnosti, s ciljem nadomeščanja krajših zapornih kazni z
eno od alternativnih oblik,
- strokoven prispevek pri zmanjševanju povratništva,
- višji nivo humanosti pri obravnavi storilcev kaznivih dejanj,
- varstvo človekovih pravic.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Pošiljanje storilcev kaznivih dejanj v zapor, zlasti ko gre za krajše zaporne kazni, praviloma nima želenega preventivnega učinka, verjetno pa je
tudi eden dražjih odzivov države v boju zoper kriminaliteto. Smiselno je, da država vodi politiko preprečevanja kriminalitete, ki ne pomeni le
zatiranja kriminalitete z represijo, temveč predvsem zagotavljanje sistemskih ukrepov za njeno preprečevanje. Zaporno kazen lahko pogosteje
nadomestijo alternativne kazenske sankcije, ki jih slovenska kazenska zakonodaja že pozna, saj pri številnih obsojencih za to ni posebnih
varnostnih zadržkov, hkrati pa bi bila to lahko pomembna prostorska razbremenitev za zapore. Uprava 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
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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. Prav tako organizira, vodi in nadzoruje izvrševanje dela v splošno
korist po zakonu, ki ureja prekrške.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

IZH.
LETO

I09877 Razmerje med številom oseb vključenih v probacijo in številom
zaposlenih

število 2017

I09878 Število izvajalskih organizacij

število 2017

I09880 Število programov za osebe, vključene v probacijo

število 2017

I09882 Število preklicanih skupnostnih sankcij

število 2017

IZH.
VREDNOST

LETO

0,00

2018 50,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR
83,00

2019 40,00

65,00

0,00

2018 300,00

810,00

2019 850,00

858,00

0,00

2018 30,00

30,00

2019 30,00

30,00

0,00

2018 1,00

0,00

2019 1,00

107,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09877 Razmerje med številom oseb vključenih v probacijo
in številom zaposlenih"
Dosežena vrednost je 65. S sklepom Vlade RS 1002-7/2019/14 je bila UPRO odobrena zaposlitev dodatnih 30 javnih uslužbencev, tako da je
konec leta 2019 na UPRO zaposlenih 51 uslužbencev. Skladno s tem se je kazalnik v letu 2019 zmanjšal in približal ciljni vrednosti.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09878 Število izvajalskih organizacij"
Uprava RS za probacijo je v letu 2019 dodatno sklenila 63 novih sporazumov o izvrševanju dela v splošno korist z izvajalskimi organizacijami in
prekinila sodelovanje s 15 izvajalskimi organizacijami. Skupna dosežena vrednost v letu 2019 je tako 858.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09880 Število programov za osebe, vključene v probacijo"
Dosežena vrednost je 30, saj je vsaka probacijska enota sodelovala z vsemi dosegljivimi programi, kamor so se vključevale osebe, napotene v
probacijo.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09882 Število preklicanih skupnostnih sankcij "
Dosežena vrednost je 107, saj probacijske enote sproti vodijo podatke o številu preklicanih skupnostnih sankcij za vsako osebo, ki je napotena
na probacijo.

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZPro

Zakon o probaciji

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

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

145.000,00

65.197,60

65.197,60

44,96

Neposredni učinki
C7432 - Zagotavljanje materialnih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje
Prispeva k rezultatu: C7427 - Izvrševanje probacijskih nalog
Opis neposrednega učinka
S pomočjo projektov investicije in investicijskega vzdrževanja se je v prvi vrsti zagotavljala vzpostavitev prostorskih kapacitet in nabave
osnovne opreme ter sredstev za delovanje celotne Uprave RS za probacijo, torej centralne enote in petih (regionalnih) probacijskih enot. Pri tem
je izrednega pomena tudi vsebinsko ustrezna in pravočasna vzpostavitev informacijskega okolja za delovanje Uprave, kakor tudi priprava,
validacija in uspešna implementacija modela za pripravo ocene dejavnikov tveganja in potreb po strokovni obravnavi za uspešnejšo vključitev
osebe v družbo. Na podlagi preteklih izkušenj in smeri razvoja vsebine dela probacije bodo v nadaljevanju pomembne tudi izboljšave na zgoraj
omenjenih področjih.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
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Za nemoteno delovanje Uprave za probacijo je nujno potrebno zagotoviti ustrezne delovne pogoje, ki se nanašajo na primerno delovno okolje
(ustrezne pisarne in primerna pisarniška oprema, računalniška oprema, registratorji delovnega časa, vozila), zagotavljanje tehničnih pogojev
(ustrezni It programi – informacijski sistem) in drugih delovnih pogojev (model ocenjevanja dejavnikov tveganja, ki pomembno prispevajo k
obravnavi osebe, napotene na probacijo).
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Z zagotavljanjem materialnih, tehničnih in drugih pogojev se zagotavlja tudi izvrševanje probacijskih nalog, s tem pa se krepi področje
izvrševanja kazenskih sankcij.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

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

%

IZH.
LETO

IZH.
PLANIRANA DOSEŽENA
LETO
VREDNOST
VRED.
VRED. ZR

2017

0,00

2018 15,00

9,00

2019 5,00

7,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I09881 Delež sredstev namenjenih za investicije v
primerjavi s celotnim proračunom Uprave za probacijo"
Dosežena vrednost je 7,00. V letu 2019 se je izvedla nabava pisarniške opreme za zagotavljanje prostorskih pogojev za Probacijsko enoto
Ljubljana. V postopku skupnega javnega naročila nabave službenih vozil je bil uspešno izpeljan postopek za nabavo 1 »eco vozila in 1 osebnega
vozila srednjega ranga. Do konca leta 2019 pa se še ni zaključil postopek nabave 3 preostalih službenih vozil (osebno vozilo nižjega ranga),
zaradi katere je poraba sredstev namenjenih investicijam nižja od planirane. Ostali del sredstev za investicije je bil namenjen nabavi ognjevarnih
omar in druge opreme za nemoteno delo na probacijskih enotah. V okviru EU sredstev so se uspešno izvedli postopki za nabavo strojne
računalniške opreme (tablice, smart-boardi, ekrani LCD za predvajanje, projektorji) v okviru katere se je zaključila dobave opreme v okviru
projekta Učinkovito pravosodje.

Obrazložitev projektov
2033-18-0002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje
Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Namen programa je doseči opremljenost Uprave RS za probacijo, ki omogoča nemoteno delovanje, torej izvajanje vseh predvidenih nalog, tako
administrativne kot strokovne narave oziroma zagotavljati pogoje za svetovalno, skupinsko in terensko delo. Nadalje je treba zagotoviti tudi
redno vzdrževanje opremljenosti in po potrebi opremljenost tudi dopolniti ali nadgraditi. Glavni cilj je zagotoviti pogoje za delovanje Uprave RS
za probacijo, torej vzpostavitev primernih prostorov in opreme, ki bodo zaposlenim in uporabnikom omogočili ustrezno izvajanje nalog in
poslanstva, zaradi katerega je bila Uprava RS za probacijo ustanovljena.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
Dosežen napredek na projektu v letu 2019 je razviden v okviru uspešne nabave 2 službenih vozil (od predvidenih 5) za centralno enoto v drugi
polovici leta 2019. V postopku skupnega javnega naročila nabave službenih vozil ni bil uspešno izpeljan postopek za nabavo še 3 preostalih
službenih vozil. Na osnovi planiranih sredstev za vozila je prišlo do velikega odstopanja planirane vrednost službenih vozil od ponudbene
vrednosti izbranega ponudnika. Na podlagi tega je poraba investicijskih sredstev manjša od predvidenega plana. Na osnovi tega ocenjujemo, da
bomo v letu 2020 realizirali nabavo preostalih službenih vozil planiranih v letu 2019 in ostalo opremo za nemoteno delovanje organa.
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
Stanje 31. 12. 2018 0 EUR.
Stanje 31. 12. 2019 0 EUR.
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Dolgoročno dana posojila posameznikom, konto 070000 in konto 075100
Stanje na dan 31. 12. 2018 = 0
Stanje na dan 31. 12. 2019 = 0
Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja, konto 085000 (rezervni sklad);
Stanje na dan 31. 12. 2018 = 0 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2019 = 0 EUR
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Pomembnejše spremembe neopredmetenih sredstev (nabavna vrednost, popravek vrednosti)
Skupina kontov 00 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
Stanje na dan 31. 12. 2018: 0 EUR.
Stanje na dan 31. 12. 2019: 0 EUR.
Skupina kontov 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev
Stanje na dan 31. 12. 2018: 0 EUR.
Stanje na dan 31. 12. 2019: 0 EUR.
Pomembnejše spremembe opredmetenih osnovnih sredstev (nabavna vrednost, popravek vrednosti)
Skupina kontov 02 – Nepremičnine
Stanje na dan 31. 12. 2018: 0 EUR.
Stanje na dan 31. 12. 2019: 0 EUR.
Skupina kontov 03 – Popravek vrednosti nepremičnin
Stanje na dan 31. 12. 2018: 0 EUR.
Stanje na dan 31. 12. 2019: 0 EUR.
Skupina kontov 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Stanje na dan 31. 12. 2018: 108.183 EUR.
Povečanje N.V. zaradi novih nabav: +151.668 EUR
Povečanje zaradi prenosa med organi: +150 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2019: 260.001 EUR.
Skupina kontov 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Stanje na dan 31. 12. 2018: 6.023 EUR
Amortizacija: +18.853 EUR
Povečanje P.V. zaradi novih nabav drobnega inventarja: +4.630 EUR
Povečanje zaradi prenosa med organi: +150 EUR
Stanje na dan 31. 12. 2019: 29.656 EUR
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Stanje na dan 31. 12. 2018: 0 EUR.
Stanje na dan 31. 12. 2019: 0 EUR.
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Neplačane terjatve (stanje 31. 12. 2018), ki so zapadle do 31. 12. 2018 = 0 EUR.
Neplačane terjatve (stanje 31. 12. 2019), ki so zapadle do 31. 12. 2019 = 714 EUR.
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Neplačane obveznosti (stanje 31. 12. 2018), ki so zapadle do 31. 12. 2018 = 1.812 EUR.
Neplačane obveznosti (stanje 31. 12. 2019), ki so zapadle do 31. 12. 2019 = 6.933 EUR.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Uprava Republike Slovenije za probacijo
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Uprava Republike Slovenije za probacijo

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: Ugotovitev notranje revizije za pregledana področja poslovanja.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Samoocenitve direktorice na ravni celotnega organa v sestavi za vsa
področja notranjega kontrolnega sistema po vprašalniku.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja:

V/Na
Uprava Republike Slovenije za probacijo

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
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e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv: Služba za notranjo revizijo Ministrstva za pravosodje
sedež: Župančičeva 3, Ljubljana
matična št: 2399237000
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv:
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, NE PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- Na področju obvladovanja tveganj v procesu upravljanja s kadrovskimi viri (1) Sklep Vlade o odobritvi kvot za zaposlovanje na
UPRO in (2) priprava in sprejem sprememb in dopolnitev Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi
Republike Slovenije za probacijo.
- Na področju obvladovanja tveganj na segmentu organizacije izvedbe izobraževalnih dogodkov sprejem internega akta glede
določitve honorarjev in kritja stroškov izobraževanja in usposabljanja.
- Sprejetje internega postopkovnika o službenih poteh za UPRO. Priprava Pripomočka za izvajalce sankcij za organiziranje in
izvajanje dela v splošno korist.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- Tveganje pomanjkljivega in nezadostnega delovanja notranjih kontrol v sistemu finančnega poslovodenja: sprejem novega
Navodila o finančnem poslovanju; natančna razmejitev in opredelitev nalog v zvezi z izvajanjem podpornih nalog s področja
finančnega poslovanja med ministrstvom ter organom v sestavi.
- Tveganje zaradi pomanjkanja strokovnega kadra; kvote so bile odobrene, proces kadrovanja se je zaključil šele konec leta
2019 in je potrebno vse novo sprejete uslužbence ustrezno usposobiti za delo.
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- Razmejitev dela v okviru postopkov evidenčnega in javnega naročanja na centralni enoti.
Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
mag. Danijela Mrhar Prelić dir

Datum podpisa predstojnika:
28.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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