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upoštevanju pravic udeležencev;
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Ustavnega sodišča
Republike Slovenije
in Evropskega
sodišča za
človekove pravice

Vlada na seji 11.4.2019 sprejela dopolnitev Skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leto 2019, v
delu, ki se nanaša na povečanje kvot za zaposlitev po Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2018 in 2019.
Dovoljeno število zaposlenih v Ministrstvu za pravosodje se poveča za 60:
- 30 za potrebe Uprave Republike Slovenije za probacijo
- 30 za potrebe Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
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OSTALE AKTIVNOSTI
KADROVSKE OKREPITVE PRAVOSODNIH DELEŽNIKOV
V tem mandatu zapriseglo več tožilcev, državnih odvetnikov, sodnih izvedencev, sodnih tolmačev in sodnih cenilcev.

ZAGOTAVLJANJE MATERIALNIH POGOJEV PRAVOSODNIH DELEŽNIKOV
Ministrstvo za pravosodje spremlja potrebe za učinkovito delovanje pravosodnih organov in jim zagotavlja boljše materialne
pogoje za opravljanje dela (energetska sanacija stavb, zagotavljanje lastnih prostorov, posodabljanje voznega parka,...

USTANOVITEV IMPLEMENTACIJSKIH SKUPIN
- implementacija Družinskega zakonika in Zakona o nepravdnem postopku
- implementacija določb novele Zakona o kazenskem postopku, ki se nanašajo na žrtve kaznivih dejanj

USTANOVITEV STROKOVNEGA SVETA ZA SODNO IZVEDENSTVO, SODNO
CENILSTVO IN SODNO TOLMAČENJE
Je najvišji strokovno usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja v Republiki
Sloveniji. Člani pomagajo iskati rešitve za izzive v praksi, med drugim za akutno pomanjkanje sodnih izvedencev na področju
najobčutljivejših družinskih vprašanj, zlasti kliničnih psihologov.

HIŠA ZA OTROKE
S predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za notranje zadeve,
Vrhovnega sodišča RS, Generalne policijske uprave ter generalnim državnim tožilcem podpisali Zavezo o podpori in sodelovanju pri
implementaciji Hiše za otroke v Sloveniji.

E-VPOGLED V ŠTEVILO IZREČENIH KAZENSKIH TOČK
Od 11. marca 2019 dalje lahko na državnem portalu eUprava vsak državljan preveri svoje število izrečenih kazenskih točk v cestnem
prometu. Za vpogled v evidenco uporabniki potrebujemo veljavno digitalno potrdilo. Z novo storitvijo zasledujemo cilj državljanom
prijazne uprave.
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(marec 2019)
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DOGODKI
Posvet o ustreznosti
kazensko pravne
obravnave nasilja nad
ženskami, ki ga je
vzpodbudila razprava
o definiciji kaznivega
dejanja posilstva.

Okrogla miza z naslovom:
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ZVOP-2

izvrševanje določb Splošne uredbe in Direktive v pravnem redu Republike Slovenije,
sistemsko urejanje področja varstva osebnih podatkov, s čimer bi zagotovili
uresničevanje osebne človekove pravice do varstva osebnih podatkov.

Urejenost obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj v samostojnem zakonu,
ločeno iz splošne kazenske zakonodaje - jasnejši in preglednejši sistem ter
ZOMSKD
s tem doslednejše zagotavljanje pravne varnosti mladoletnih storilcev kaznivih dejanj.

Optimizacija mreže sodišč v podporo dostopu do sodnega varstva v kakovostnem
sodnem sistemu (opozorila EK in SE). Sprememba ne bo ukinila nobenega sodišča
ali enote sodišča in ne bo povzročila nobene izgube zaposlitve.

Ustava
RS

Pobuda o strokovni razpravi na temo morebitnih sprememb Ustave RS v delu,
ki ureja imenovanja sodnikov (priprava gradiva, izdelava študije). Preučitev možnosti
uvedbe preizkusnega mandata in umika imenovanja sodnikov iz DZ.

SZ
ZIntPK-C

in še....

Zagotovitev Komisiji za preprečevanje korupcije orodja za učinkovito delo,
jasnost sui generis postopkov, dopolnitev pravnega okvira za objavo podatkov
v aplikaciji ERAR in izpolnitev priporočil OECD in GRECO.

SPZ, ZFPPIPP, ZKP-O, ZPDI,
ZDT-1C, ZP-1 (sovražni govor)...

ALED NALP

mreža
sodišč

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

KZ-1

Uskladitev s podpisanimi konvencijami,
širša razprava glede morebitnih pomanjkljivosti veljavne zakonodaje
(med drugim kvalifikacija kaznivega dejanja posilstva).
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